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 الدرس األول بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 ابه أجمعين.وأصح

ا بعد  ...أمَّ

فسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

االثنين الرابع من شهر صفر من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة وألف من هجرة 

، ونحن يف مدينة الرياض يف حي الجزيرة يف المصطفى الحبيب 

يقه الدرس األول بعد المئة من دروس شرح جامع الراجحي لنعقد بإذن اهلل وبتوف

 .-عليه رحمة اهلل تعالى-]ألفية[ ابن مالك 

ودرس اليوم إْن شاء اهلل سيكون يف )باب الرتخيم(، ونبدأه كالمعتاد بقراءة ما 

 : قاله ابن مالك يف هذا الباب إذ عقد هذا الباب يف اثني عشَر بيًتا قال فيها 

 َر الُمنَاااَى .َتْرِخْيًمااا اْذااِ ْخ آِخاا608

 

 َكَياااااا ُ اااااَعا َِاااااْيَمْن َىَعاااااا ُ اااااَعاَىا 

ََْلفاااك َِاااا ُكااا ِّ َماااا609  ْزَناااُه ُم  .َوَجوِّ

 

َماااااا  اااااا َوالَّاااااِ   َ اااااْد ُرخِّ ََ اااااَا بِال  ُأنِّ

ُْ َبْعاااُد َواْذُ ااااَل 610  اااْر َِّ ا َو ََ
 .بَِحاااْ َِ

 

اااا َ اااْد َخااااَل   ََ  ال
ِْ  َتاااْرِخيَم َماااا ِماااْن َهاااِ 

 611 ََ َبااااِعاَّ  َُ الَعَلااامْ .إالَّ الرُّ اااو ََ  َماااا 

 

َن َوإِْ ااااااااانَاَى ُماااااااااَ م    ََ  ُىوَن إَضاااااااااا

 .َوَمااَ  اِِخاارِ اْذااِ ِخ الَّااِ   َتاااَل 612 

 

ااااااااَل    إِْن ِزْياااااااَد َلْينًاااااااا َ ااااااااكِنًا ُمَ مِّ
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َصااااِعًدا َوالُفلاااُ  َِاااا613  ََ  .َأْرَبَعاااًن 

 

اااااااْ    ُ ِ اااااااا  ََ َماااااااا  َِ  َواَو َوَيااااااااَم بِ

 َب َوَ ا  ْ .َوالَعُجَز اْذِ ْخ ِمْن ُمَركَّ 614 

 

ا َعْمااااارو  َنَفاااااْ    ٌَ  َتاااااْرِخْيُم ُجْمَلاااااَن َو

 .َوإِْن َنَوْيَت َبْعَد َذْ ِخ َما ُذاِ ْخ 615 

 

الَباااااِ َا اْ ااااَ ْعِمْ  بَِمااااا َِْيااااِه ُألِااااْ    ََ 

ا َكَماا616  ًَ  .َواْجَعْلُه إِْن َلْم َينِْو َمْحاُ و

 

َماااااا   َلاااااو َكااااااَن بِااااااِِخرِ َوْضاااااًعا ُتمِّ

ِل َِااا َمُمااوَى َيااا.َُفاا  َعَلااى 617   األَوَّ

 

 َمُمااااو َوَيااااا َمِمااااا َعَلااااى ال َّااااانِا بَِيااااا 

َل َِااااا َكُمْسااااِلَمهْ 618   .َوالَ ااااِزِم األَوَّ

 

ْيِن َِاااااا َكَمْساااااَلَمهْ   ََ ِز الاااااَوْج  َوَجاااااوِّ

ُماااوا ُىوَن نِاااَدا619   .َوالْضاااََِراَر َرخَّ

 

 َماااااا لِلنِّاااااَدا َيْصاااااُلُ  َنْحاااااُو َأْذَماااااَدا 

 فهذا باب الرتخيم 

وباب الرتخيم من األبواب التابعة للنداء، وقد ذكرنا يف أول باب النداء أّن 

النداء له توابع، فتكلمنا على نداء االسم المضاف إلى ياء المتكلم، وعلى األسماء 

المالزمة للنداء التي ال ُتستعمل إال يف النداء، وتكلمنا على النُدبة، وتكلمنا على 

الرتخيم وهو آخر األبواب التي تلحق بالنداء، بعده  االستغاثة، ونتكلم اآلن على

 سيأيت )باب االختصاص(.

ليس تابًعا للنداء، إال أنه يف أحد وجهيه ُيعامل  -كما سيأيت-االختصاص 

معاملة المنادى، فلهذا ذكر بعد أبواب النداء كما سيأيت، أما الليلة فإنَّ الكالم إْن 

 األبيات بتعريف الرتخيم، فقال: ك شاء اهلل على الرتخيم، افتتح ابن مال

 َتْرِخْيًماااااا اْذاااااِ ْخ آِخاااااَر الُمنَااااااَى 

 

 َكَياااااا ُ اااااَعا َِاااااْيَمْن َىَعاااااا ُ اااااَعاَىا 

يا سعا "فالرتخيم هو حذف آخر المنادى، كأْن تقول مثاًل عندما تنادي سعاد:  

يا فاطُم "، وعندما تنادي فاطمة: "يا جعف تعال"، وعندما تنادي جعفًرا "تعالي

 وهكذا، قال امرؤ القيس: "عاليت

 أَاااااهم مَاااااًل بعاااا  هاااا ا ال اااادل 

 

 وإْن كننِت  د أزمعت صرما َأجملا 

ا يف كالم العرب، وخاصًة يف نداء ما فيه تاء التأنيث، وسيأيت   والرتخيم كثيٌر جدًّ



 

 
e 

g h 

f  7 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

إْن شاء اهلل يف النهاية أّن نداءه بالرتخيم أكثر من ندائه بال ترخيم، ثم إّن ابن مالك 

  ،ٌَكر لنا أن  المرخم نوعان:بعد أْن عرف لنا الرتخيم 

المنادى المختوم بتاء التأنيث كفاطمة وعائشة وهبة وجارية  النوع األول: -

 ونحو ذلك.

 المنادى الخالي من تاء التأنيث كزينب وجعفر ونحو ذلك. والنوع ال اين: -

 : فبيَّن ترخيم النوع األول وهو المختوم بتاء التأنيث، فقال

ََْلفاااااك َِاااااا ُكااااا ِّ َماااااا ْزَناااااُه ُم  َوَجوِّ

 

َماااااا  اااااا َوالَّاااااِ   َ اااااْد ُرخِّ ََ اااااَا بِال  ُأنِّ

ُْ َبْعااااااااااااُد    ااااااااااااْر َِّ ا َو ََ
 بَِحااااااااااااْ َِ

 

   

: المنادى المختوم بتاء التأنيث يجوز ترخيمه مطلًقا، أي بال يقول  

اطمُة يا ف"شرط أًيا كان سواٌء أكان علًما كفاطمة أم كان غير علم كجارية، تقول: 

أَاهم مَاًل ، قال امرؤ القيس: )"يا جارية تعالي"، وتنادي الجارية فتقول: "تعالي

 (، وقال الراجز:بع  ه ا ال دل 

 جاااااااارَ  ال تسااااااا ن ر  عااااااا ير 

 

  اااااير  وإ ااااا ا ا علاااااى بعيااااار  

(، يعني يا جارية ال تستنكري، ثم جارَ  ال تس ن ر ينادي جاريته فقال: ) 

ال تستنكري(، وحذف حرف النداء وسبق أْن تكلمنا حذف تاء التأنيث )يا جاري 

على أّن حذفه جائز، وسواٌء كان المختوم بتاء التأنيث ثالثًيا كهبة وشاة، أم كان غير 

ثالثي رباعي خماسي سداسي كفاطمة وجارية، فإذا أردت أْن تنادي امرأًة اسمها 

جب يجوز أْن تنادي ، والرتخيم ليس بوا"يا هَب تعالي"هبة مثاًل بالرتخيم فتقول: 

 ."يا هَب تعالي"، لكن لو أردت أْن ترخم فتقول: "يا هبُة تعالي"دون ترخيم 

، ومن ذلك قول "يا شا تعالي"ولو أردت أْن تنادي شاًة الشاة هذه بالرتخيم: 

العرب: يا شا ادجني، يا شا يعني يا شاة، ادجني أي أقيمي يف البيت، الشاة الداجنة 
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هي التي تظل يف البيت وال تسرح، فهذه كلمٌة فصيحة، فهذا  والحيوانات الداجنة 

 قول ابن مالك:

ََْلفاااااك َِاااااا ُكااااا ِّ َماااااا ْزَناااااُه ُم  َوَجوِّ

 

اااااااااااااااااااااااااا   ََ اااااااااااااااااااااااااَا بِال  ُأنِّ

َماوأما قوله بعد ذلك: )  ُْ َبْعُد  َوالَِّ   َ ْد ُرخِّ ْر َِّ ا َو ََ
، والذي قد رخم (ِبَحْ َِ

ره بعد، يقول: إذا حذفت تاء التأنيث بحذف تاء التأنيث حذفت تاء التأنيث منه وف

فال تحذف معها حرًفا آخر، وفر الكلمة يعني كملها؛ ألنه سيأيت يف النوع الثاين من 

المنادى الذي ليس فيه تاء التأنيث أنك قد تحذف مع حرف الرتخيم حرًفا آخر، 

مه فتحذف حينئٍذ من الكلمة حرفين، أما المختوم بتاء التأنيث فإذا رخمته ال ترخ

 إال بحذف التاء وال تحذف معها شيًئا آخر.

َما)فهذا معنى قوله:  ُْ َبْعُد  َوالَِّ   َ ْد ُرخِّ ْر َِّ ا َو ََ
، يعني كمله بعد ذلك وال (ِبَحْ َِ

 تنقص شيًئا آخر، فهذا هو النوع األول من المنادى وهو المختوم بتاء التأنيث.

المنادى الخالي من تاء  : قلنا هووالنوع ال اين من المناى  يف ال رخيم -

( أي: أمنع، َواْذُ الَ التأنيث، وهذا ُيرخم أو ال ُيرخم؟ قال فيه ابن مالك: )

ا َ ْد َخالَ ) ََ  ال
ِْ  (، امنعه. َواْذُ الَ َتْرِخيَم َما ِمْن َهِ 

َُ الَعَلاااااامْ  ااااااو ََ َمااااااا  ََ َباااااااِعاَّ   إالَّ الرُّ

 

َن َوإِْ ااااااااانَاَى ُماااااااااَ م    ََ  ُىوَن إَضاااااااااا

  اخلالي من تاء التأنيث ال جيوز ترخيمه إال بأربعة شروط: يقول: املنادى 

: أْن يكون رباعًيا فأكثر، رباعًيا خماسًيا سداسًيا، إًذا ماذا الشرط األول -

 يخرج؟ يخرج الثالثي والثنائي.

: أْن يكون علًما، ماذا يخرج؟ غير العلم من بقية المعارف الشرط ال اين -

 والنكرة.

 يكون مركًبا تركيًبا إضافًيا مضاًفا ومضاًفا إليه كعبد اهلل. : أالوالشرط ال الا -
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: أال يكون مركًبا تركيًبا إسنادًيا وهو المسمى بجملة فعلية أو والشرط الراب  -

 المسمى بجملة اسمية.

أي يجب يف هذا المرخم الخالي من تاء التأنيث أْن يكون علًما على أكثر من  

سعاد، زينب، جعفر، مروان، "ادي، نحو: ثالثة أحرف غير إضايٍف وال إسن

فرزدق  -كما ترون-، هذه األسماء ليست ثالثية، رباعية أو خماسية "منصور

خماسي، وأعالم وليست مركبة تركيًبا إضافًيا وال إسنادًيا، فيجوز لك عند ندائها 

يا جعف "، ويف نداء جعفر: "يا سعا تعالي"أْن ترخمها، فتقول يف نداء سعاد: 

 وهكذا. "يا منُص تعال"، ويف نداء منصور "يا مرَو تعال"ويف نداء مروان:  ،"تعال

ا َ ْد َخالَ ( أي: امنع، )َواْذُ الَ )فهذا قوله:  ََ  ال
ِْ َباِعاَّ (، )َتْرِخيَم َما ِمْن َهِ  إالَّ الرُّ

َُ الَعَلمْ  و ََ َما  (، الكالم يف تقديم وتأخير يعني يقول: إال العلم الرباعي فما فوق، ََ

َن َوإِْ نَاَى ُمَ م  ) ََ  (، دون أْن يكون مركًبا تركيًبا إضافًيا أو إسنادًيا.ُىوَن إَضا

زيد، "فإْن كان المنادى الخالي من تاء التأنيث ثالثًيا يرخم؟ ال يرخم، نحو: 

هذه ال ُترخم، وكذلك لو كان غير علم مثل:  "وعمرو وبكر وسعد وفهد وهند

عبد "ذلك لو كان مركًبا تركيًبا إضافًيا نحو: ال ُترخم، وك "جالس، شارع، جدار"

هذه ال ُترخم، وكذلك لو كان مركًبا تركيًبا إسنادًيا، تركيب  "اهلل، صالح الدين

، أو "فتأبط شًرا"إسنادي فعل وفاعل مبتدأ وخرب كأْن تسمي رجاًل بجملٍة فعلية 

 نحو ذلك، هذه األسماء ال ُترخم. "شاب قرناها"

ب تركيًبا مزجًيا تركيب المزج بعلبك، معدي كرب، فإْن سألت عن المرك

حضر موت، هذه هل ُترخم؟ ُترخم ألهنا تنطبق عليها الشروط، فتقول يف ترخيم 

 "يا حضر ما أجملِك!"، ويف ترخيم حضر موت: "يا معدي تعال"معدي كرب: 

 وهكذا، وسينص سيبويه على طريقة ترخيمها يف بيٍت قادم إْن شاء اهلل تعالى.
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 :  ال ابن مالكمم  

 َوَمااااَ  اِِخاااارِ اْذااااِ ِخ الَّااااِ   َتاااااَل 

 

ااااااااَل    إِْن ِزْياااااااَد َلْينًاااااااا َ ااااااااكِنًا ُمَ مِّ

َصااااااِعًدا َوالُفلاااااُ  َِاااااا   ََ  َأْرَبَعاااااًن 

 

اااااااْ    ُ ِ اااااااا  ََ َماااااااا  َِ  َواَو َوَيااااااااَم بِ

هو يتكلم على النوع الثاين من المنادى وهو الخالي من تاء التأنيث، يقول:  

مع حرف الرتخيم الحرف الذي قبله، يجب أْن تحذف مع حرف يجب أْن تحذف 

إِْن ِزْيَد الرتخيم الحرف األخير الحرف الذي قبله، متى؟ يف أربعة شروط ذكرها: )

َصاِعًدا ََ الَ َأْرَبَعًن   .(َلْينًا َ اكِنًا ُمَ مِّ

: أْن يكون الحرف الذي قبل األخير أْن يكون حرًفا زائًدا، أي الشرط األول -

 أصلًيا.ال 

 : أْن يكون حرف لين.والشرط ال اين -

 : أْن يكون ساكنًا ال متحرًكا.والشرط ال الا -

: أْن يكون رابًعا يعني الحرف الرابع رابًعا فأكثر رابًعا خامًسا، والشرط الراب  -

 اسم رجل ونحو ذلك. "مروان ومنصور وسلمان وعثمان ومسكين"نحو: 

ستحذف النون بالرتخيم إذا أردت أْن ترخم،  فإذا أردت أْن تنادي مروان فإنك

فحينئٍذ يجب أْن تحذف األلف التي قبلها؛ ألّن هذه األلف زائدة وحرف لين 

ميم، راء، واو مفتوحة  "يا مرَو تعال"رابعة، إًذا تقول يف النداء:  "مروان"ورابعة 

ين اسم بصاد مضمومة، يف نداء مسك "يا منُص تعال"، يف يا منصور "يا مرَو تعال"

 "يا سليَم تعال"، سليمان "يا سلَم تعال"، سلمان "يا مسك تعال"رجل تقول: 

 وهكذا.

 قال الشاعر: 

 محبو اااااان   يااااااا ماااااارَو إن  َمَِي  ااااااا

 

 َتْرُجااااو الِحباااااَم َوَربَُّااااا لااااْم َيْيااااأ ِ  
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 ( يريد يا مروان، وقال اآلخر:يا مروَ هذا الفرزدق )

َ   يا أ ُم صبرًا على ماا كاان مان  ذاد 

 

 الحاااااااواى  ملفاااااااا  وُمن  ااااااار إن   

( ماذا يريد؟ يا أسماء يا أسماُء، فحذف الهمزة للرتخيم فحذف األلف يا أ مُ )  

معها؛ ألهنا زائدة ولينة ورابعة، فإْن سألتكم وقلت: نحن فرضنا أْن يكون الحرف 

 حرف لين، فما المراد بحرف اللين حرف اللين يف النحو يف اللغة؟

 [.@18:23] الَالب:

 األلف والواو والياء مطلًقا. خ:الشي

 [@18:35-18:33] الَالب:

 يعني ليس مطلًقا، جواٌب آخر. الشيخ:

 [@18:44-18:42] الَالب:

 ال، ال، ال، نعم. الشيخ:

 [.@18:52] الَالب:

يعني حروف العلة إذا سكنت كذا تريد، حروف العلة إذا سكنت ال  الشيخ:

 بأس إجابة صحيحة، نعم.

 [.@19:12-19:07] الَالب:

ال، ال، ال، طيب، نقول: أحرف العلة هي حروف واي: األلف والواو  الشيخ:

والياء هذه حروف العلة، فإْن تحركت فإهنا ُتسمى أحرف علة فقط مثل: وقف، 

يأس، واأللف طبًعا ال تأيت إال ساكنة، فإذا تحركت ال ُتسمى إال أحرف علة، فإْن 

َخْوف "ا سميت أحرف علة ولين، نحو: سكنت بعد حركٍة ال تناسبها ال تجانسه

، َخْوف واو ساكنة وقبلها فتحة، َبْيت ياء ساكنة وقبلها فتحة، ما سبقت "وَبْيت
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بحركٍة تجانسها، ماذا ُتسمى حروف العلة حينئٍذ؟ هي حروف علة إًذا حروف العلة  

واي على كل حال، لكن هنا أيًضا ُتسمى حروف علة وُتسمى حروف لين كمد 

 التجويد مد اللين الواو والياء إذا سكنت أو انفتح ما قبلهما. اللين يف

 َإْن   نت بعد ذركَن تجانسَا  ميت أذرخ علن األص  ولين ومد، كفولك:

ياء ساكنة  "ِقْيل"واو ساكنة وقبلها ضمة،  "يُقْول"، فإذا قلت: "قال، يقول، قيل"

ن ما قبلها إال مفتوًحا، األلف ال تكون إال ساكنة وال يكو "َقْال"وقبلها كسرة، و 

 فهذه األحرف أحرف مد وعلة ولين.

إًذا فأحرف المد هي أحرف لين وعلة، وأحرف اللين هي أحرف علة وليست 

 أحرف مد.

أحرف لين يريد أحرف لين، فالواي إذا تحركت ُتسمى  َإٌا  ال اِن هنا اِن:

عد غير مجانس ُتسمى لين ُتسمى علة ما ُتسمى لين، إًذا ما تدخل معنا، إذا سكنت ب

 لين، إذا سكنت بعد مجانس ُتسمى لين ومد يعني ُتسمى لين.

إًذا فإذا قال: لين ماذا يريد؟ يريد النوعين: يريد أحرف العلة إذا سكنت بعد 

 مجانس، وإذا سكنت بعد غير مجانس، هذا الذي يريد بقوله: لين.

(، َ اكِنًا( ثم وصفه بقوله: )ْينًالَ (، )َلْينًا َ اكِنًافإذا عرفت ذلك فقوله يف البيت: )

هل هذه الصفة ساكنًا لها حاجة أم ليس لها حاجة؟ كاشفة، هذه كاشفة ال ليست 

كاشفة هذه مؤكدة، الكاشفة هي المؤسسة هذه مؤكدة فقط؛ ألنه عندما قال: 

(، ما معنى اللين هي واي الساكنة، هي حروف العلة الساكنة، فإذا قال: َلْينًا)

( عرفنا أهنا ساكنة؛ ألّن حروف اللين ال تكون إال َلْينًا(، فمنذ أْن قال: )َ اكِنًا)

نًا( هذا يكون للتوكيد فال حاجة إليه، لو ما قال: )َ اكِنًاساكنة، فقال: )
( ال َ اكِ

حاجة إليه، بخالف لو ما قال: علة مثاًل، لو قال: حروف علة يجب أْن يقول: 
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 .(، هذه المسألة سهلة هذهَ اكِنًا)

فإذا فقد شرٌط من هذه الشروط األربعة فإننا ال نحذف مع حرف الرتخيم 

الحرف الذي قبله، يعني مثاًل لو كان حرف اللين حرًفا أصلًيا ال زائًدا، كما يف 

 "مختار"على وزن ُمفتِعل أو ُمفتِعل  "مختار"علمين على رجلين  "مختار ومنقاد"

هي الواو، ومختار األلف هي الياء يف من قاد يقود، األلف  "منقاد"هذا من خير، 

خير، فهذه حرف أصلي يعني منقلب عن حرف أصلي، فهل نحذف األلف مع 

يا منقا "و  "يا مختا تعال"حرف الرتخيم األخير؟ ال، وإنما نقول عند الرتخيم: 

 ، نثبت األلف ال يجوز حذفها."تعال

قنور، لو حذفنا الراء وكذلك لو كان غير ساكن كما يف مثاًل لو أّن رجاًل اسمه 

، وكذلك لو كان "سيكون الذي قبلها واو مفتوحة، إًذا ما ُتحذف نقول: يا قنو تعال

غير رباعي هذا الحرف ليس رباعًيا فصاعًدا وإنما هو الحرف الثالث مثاًل كما يف 

، كيف ُترخم ذلك؟ ترخمه بحذف الحرف األخير "سعيد، وحميد، حمود"نحو: 

، وال يجوز أْن تحذف الياء معها؛ "يا سعي تعال"، تقول: فقط ويبقى حرف اللين

 ألهنا ثالثة.

وأوضح من ذلك لو كان هذا الحرف الذي قبل األخير ليس حرف لين أصاًل 

، قال "يا جعف تعال"كما يف جعفر، فأنت تحذف األخير فقط دون الذي قبله 

 الشاعر:

 أمااااااو ُّ إن  المااااااَل  ااااااَى ورا اااااُ  

 

كرُ ويبفااى ماان الماااِل األ   ذاىيااُا والاا  

(، امرأته اسمها ماوية، فعندما حذف التاء صار أماو ُّ هذا حاتم الطائي قال: ) 

(، فهذا هو قول ابن أماو ُّ الذي قبلها ياء مفتوحة، فلم يجب أْن ُتحذف فقال: )

(، يعني احذف مع الحرف األخير اْذِ ِخ الَِّ   َتالَ  َوَمَ  اِِخرِ مالك السابق: )

( كان حرًفا زائًدا، إِْن ِزْيَد لحرف األخير والحرف الذي قبله، متى؟ )الذي تاله ا
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الَ ( حرف لين، )َلْينًا)  َصاِعًدا َ اكِنًا ُمَ مِّ ََ  (، يعني كان الحرف الرابع فصاعًدا.َأْرَبَعًن 

( بفتح َلْينًا( بكسر الالم و)لِْينًا( جاء يف نسخ ]األلفية[ )َلْينًاوقوله يف البيت: )

ى الفتح إْن زيد لينًا نقول: إّن الكلمة مخففة من قوله: َلين واألصل زيد الالم، فعل

َلينًا، يعني زيد حالة كونه لينًا، ثم خفف فقال: َلينًا، ومثل ذلك يجوز تخفيفه كميت 

(، فنقول: إنه على تقدير مضاٍف محذوف، أي لِْينًاوميت، وأما على رواية الكسر )

 لة كونه ذا لين.ذا ليٍن، أي إْن زيد ذا ليٍن حا

فإذا اتضح ذلك أسألكم هذا السؤال فأقول: هل نحذف مع حرف الرتخيم 

؟ النون نحذفها للرتخيم والذي قبلها حرف "فرعون"الحرف الذي قبله يف نحو 

 الواو.

 [.@29:22] الَالب:

فتحذف الواو، الزائد هو الذي يسقط  "فرعن"ال زائد فرعن، إذا قلت:  الشيخ:

تصرفات الكلمة، فهذا حرف زائد الواو طب هذا زائد، حرف يف أي تصرف من 

رابع إًذا  "فرعون"لين أم ليس حرف لين؟ حرف لين؛ حرف لين ألنه ساكن ورابع 

، وكذلك لو "يا فرع تعال"[ قاعدة، فتقول يف ترخيمه: @29:54ُيحذف، ]

لتي ؛ ألنه داخٌل يف الشروط ا"يا ُغرن تعال"سميت رجاًل بُغرنيق كذلك، تقول: 

 .ذكرها ابن مالك 

وحذف حرف اللين يف نحو ذلك هو مذهب الفراء والجرمي، وكأنَّ ابن مالك 

ماَل إلى ذلك، والجمهور يمنعون الحذف هنا؛ ألهنم يشرتطون يف المحذوف أْن 

يكون حرف مد ال حرف لين، ابن مالك اشرتط حرف لين، يعني حرف علة 

ما الجمهور فال يحذفون ما قبل الحرف ساكن، سواًء سبق بحركة مجانسة أم ال، أ

 األخير إال إذا كان حرف مد، يعني ساكن بعد حركٍة مناسبة أو مجانسة.
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يا فرعو "، وإنما يرخموهنما فيقولون: "فرعون وغرنيق"فلهذا ال يحذفون يف 

 ."يا غرين تعال"تعال، و

لسابقين: إًذا فالمسألة هنا فيها خالف، فلهذا قال ابن مالك يف آخر البيتين ا

ْ    ُ ِ ا َوالُفلُ  َِا) ََ َما  َِ (، يقول: الواو والياء اللينتين المسبوقتين َواَو َوَياَم ِب

 بفتح فيهما خالف على الخالف المذكور قبل قليل.

 : مم  ال ابن مالك

اااَب َوَ ااا   َوالَعُجاااَز اْذاااِ ْخ ِماااْن ُمَركَّ

 

ا  ٌَ  َعْمااااارو  َنَفااااا  َتاااااْرِخْيُم جملاااااَن َو

المنادى الخالي من تاء التأنيث أال يكون مركًبا تركيًبا إضافًيا  سبق يف شروط 

وال تركيًبا إسنادًيا، أما تركيب بالمزج فيرخم أو ال ُيرخم؟ ُيرخم وذَكر هنا يف أول 

َب البيت كيفية ترخيمه، فقال: ) (، فتقول يف معدي كرب: َوالَعُجَز اْذِ ْخ ِمْن ُمَركَّ

يا بعل ما "ا حضر ما أجملِك!، ويف بعلبك ي"، ويف حضر موت "يا معدي تعال"

 وهكذا. "أصربكِ 

كما ذَكر يف هذا البيت أيًضا أّن المركب تركيًبا إسنادًيا قد جاء يف السماع على 

قلة ترخيمه، قد جاء يف السماع ترخيم المركب تركيًبا إسنادًيا لكنه قليل، نحو: 

، فهذا قليل عند العرب، "يا تأبط تعال"، ترخمه فتقول عند ندائه: "تأبط شًرا"

ا َعْمرو  وذَكر يف هذا البيت نفسه أّن الذي نقل ذلك عن العرب هو عمرو، قال: ) ٌَ َو

 (، فَمن عمرٌو هذا؟َنَف 

 [.@34:05] الَالب:

أحسنت، هو سيبويه، فسيبويه لقبه وكنيته أبو بشر واسمه عمرو بن  الشيخ:

 ، وفيه يقول الزمخشري:عثمان بن قنرب 

ََ أال َصااااالَّ   ى اإللاااااه صاااااالَة ِصاااااْد

 

 علاااى عمااارو بااان ع ماااان بااان َ نَْبااار 
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 َااااااإنَّ ك ابااااااه لاااااام ُيْ ااااااِن عنااااااه 

 

 بنااااااااو َ َلاااااااام وال أبنااااااااام ِمنْباااااااارَ  

وقال اإلمام الشاطبي: كان ثقًة سبًتا فيما ينقل، محقًقا يف علمه لم ُيَر يف زمانه  

 وهو ابن مثله فهًما لكالم العرب وشرًحا لمقاصده، وكان ُسنًيا يف مذهبه، تويف

، ولم يذكر ابن مالك يف ألفيته سيبويه إال يف هذا ثالٍث وثالثين سنة 

 الموضع.

 :مم  ال ابن مالك 

 َوإِْن َنَوْياااَت َبْعاااَد َذاااْ ِخ َماااا ُذاااِ ْخ 

 

الَباااااِ َا اْ ااااَ ْعِم  بَِمااااا َِْيااااِه ألِااااْ    ََ 

 َواْجَعلاااُه إْن َلاااْم يناااِو َمْحاااُ وخ  َكَماااا  

 

َماااااَلااااو َكاااااَن بِاااااِِخرِ وَ    ْضااااَعك ُتمِّ

 يف المرخم ل  ان جا زتان:أّن يف المرخم لغتين يقول:  يذكر  

: أْن تنوي المحذوف، يعني تعامل الل ن األولى وها الل ن األ َر واألك ر -

الكلمة كأّن الحرف األخير موجود، أنت ما تنطق به لكن تعامل الكلمة كأّن 

م على حاله قبل الرتخيم، فإذا الحرف األخير موجود، فلهذا تبقي آخر المرخ

رخمت جعفر جعفر الذي قبل األخير الفاء، وما حركة الفاء؟ الفتح جعَفر، أنت لو 

يا "تبني على الضم فالراء مضمومة والفاء مفتوحة  "يا جعَفرُ "ناديت جعفًرا لقلت: 

 ."جعَفرُ 

فإذا رخمت على هذه اللغة وهي األكثر واألشهر تحذف الراء مع ضمتها،  

، هنا "يا منُص تعال"، ويف منصور "يا جعَف تعال"بقي الفاء على حالها فتقول: وت

يا فاطَم "، ويف يا فاطمة "يا مسِك تعال"استوى الوجهان، ويف مسكين اسم رجل 

، ويف يا هرقل "يا حاِر تعال"، ويف يا حارس "يا أسَم تعالي"، ويف يا أسماء "تعالى

لغة َمن ينتظر؛ ألّن المرخم نوي الحرف  ، وهذه اللغة يسموهنا"يا هرق تعال"

 األخير الذي حذف منه، فكأّن المتكلم والمخاطب ينتظران هذا الحرف.
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يا "، إذا قال: "يا جعَف "فلهذا تعامل الكلمة كأّن الحرف موجود، فإذا قلت: 

 ما زلت تنتظر الراء؛ ألّن الضمة ما جاءت البناء ما جاء. "جعَف 

 قال مهلهل بن ربيعة:

اااْ   الَ  َذاااارِ َياااا  ََ  َأْ اااَياِخنا َعَلاااى َتْج

 

اااااااا ٌوو الساااااااوراِ  واألذاااااااالمِ    إنَّ

ويف قراءٍة شاذة وقالوا: يا مال ليقِض علينا ربك، أي يا مالك، هذه اللغة  

 األولى.

وهي أال ينوى المحذوف، تعامل الكلمة كأّن  والل ن ال انين وها جا زة: -

لنداء على آخر المرخم، يعني الحرف األخير غير موجود، فلهذا تجعل أثر ا

يا "تحذف الحرف األخير وتنقل أثر النداء إلى آخر المرخم، فإذا أردت أْن ترخم 

، "يا جعُف "، كأنك تنادي جعُف تضع الضم عليه "يا جعُف تعال"، تقول: "جعَفرُ 

، "يا مسُك تعال"، مسكين "يا منُص تعال"، "يا سلُم تعال"ويف يا سلمان تقول: 

يا "، هرقُل "يا حاُر تعال"، حارُس "يا أسُم تعالي"، أسماُء "فاطُم تعالي يا"فاطمُة 

 ."هرُق تعال

إًذا يف هذه اللغة دائًما يكون البناء على الضم يف آخر المرخم، ويف اللغة األولى 

 يلزم آخر المرخم حاله قبل الرتخيم.

 "يا جعُف " َلَ ا يسمون الل ن ال انين ه ْ ل ن َمن ال ين  ر؛ ألنك إٌا  لت:

علم أنك حذفت الراء وأنك لم تأِت هبا؛ ألنك وضعت البناء على الفاء، فعلم أنك 

هو ما زال ينتظرها  "يا جعَف "حذفت الراء ولم تأِت هبا ال ينتظرها، لكن لو قال: 

، فهاتان لغتان فصيحتان "يا جعَف تعال"ما علم أنك حذفتها حتى تتجاوزها 

 ى هي األشهر واألكثر واألحسن، والثانية جائزة.صحيحتان إال أّن اللغة األول

(، كذا يف جميع النسخ َبْعَد َذْ َخ َما ُذِ ْخ : )وقول ابن مالك 
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َبْعَد َذْ ِخ َما بالتنوين، وجاء يف بعض النسخ المطبوعة التي طبعت دون تحقيق ) 

( كذا يف وخ  إْن َلْم ينِو َمْحُ  ( باإلضافة ال بالتنوين، وقول ابن مالك أيًضا: )ُذِ ْخ 

االنسخ، وجاء يف بعض الشروح ) ًَ (، المعاين متقاربة أو واحدة، إْن َلْم تنِو َمْحُ و

 وما جاء يف نسخها المتقدمة. لكن نتكلم على ما قاله ابن مالك 

 [.@42:20-42:19] الَالب:

 نعم. الشيخ:

 [.@42:25-42:22] الَالب:

 بين اللغتين؟ الشيخ:

 [.@42:32-42:28] الَالب:

بين النسخ، بين النسخ ماذا قال ابن مالك، الذي قاله ابن مالك كذا  الشيخ:

وكذا، طيب ما الذي يصح يف اللغة؟ يف اللغة يصح أشياء كثيرة، لكن نحن نتكلم 

 ماذا قال ابن مالك، ما الذي يف نسخ ]ألفية[ ابن مالك كذا وكذا.

اللغتين، فقال  بعد أْن ذكر هاتين اللغتين سيذكر لنا تطبيقين على هاتين

: 

ِل َِااااا َمُمااااوَى َيااااا  َُفاااا  َعَلااااى األَوَّ

 

 َمُمااااو َوَيااااا َمِمااااا َعَلااااى ال َّااااانِا بَِيااااا 

َل َِااااااااا َكُمْسااااااااِلَمهْ    َوالَ ااااااااِزِم األَوَّ

 

ْيِن َِاااااا َكَمْساااااَلَمهْ   ََ ِز الاااااَوْج  َوَجاااااوِّ

  لنا يف ه ين البي ين تَبيفان على ل  ا ال رخيم السابف ين: 

ؤال: كيف ترخم كلمة ثمود على اللغتين؟ يعني ثمود أو : سال َبيق األول -

أي كلمة مثلها يعني رباعية وقبل األخير واو ثمود، حمود، وهكذا، كيف ترخم 

ثمود؟ نبدأ بلغة َمن ينتظر نحذف الحرف األخير ونبقي آخر المرخم على حاله، 
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يف ذلك ، نحذف الدال ونبقي الكلمة على حالها وال إشكال "يا ثمو تعال"نقول: 

 كأّن الدال موجودة، هذا ال إشكال فيه على لغة َمن ينتظر.

فتقلب الواو  "يا ثمي تعال" على الل ن ال انين ل ن َمن ال ين  ر يجب أْن تفول:

ياًء لماذا؟ أنت إذا طبقت الرتخيم المعتاد فماذا ستقول؟ ستحذف الدال، ثم تنقل 

، "يا ثموُ "لى ماذا؟ إلى الواو، أثر البناء على آخر المرخم، يعني تنقل الضمة إ

 والحركة على الواو مستثقلة.

، فالكلمة اآلن "يا ثمو"فستكون حينئٍذ مقدرة، فكيف تنتطق الكلمة حينئٍذ؟  

حرفها المحذوف منوي أم غير منوي؟ اللغة الثانية غير منوي كأنه غير موجود؛ 

كلمة، ماذا ألنك نقلت اإلعراب إلى آخر المرخم، اإلعراب يكون يف آخر ال

اسم معرب  "يا ثمو"حدث؟ حدث أنه وجد اسٌم معرٌب آخره واو قبلها ضمة 

آخره واو هذه الواو قبلها ضمة، وهذا ال يوجد يف العربية، ال يوجد يف العربية اسٌم 

 معرٌب آخره واو قبلها ضمة.

 .[@46:23-46:20] الَالب:

بنية؟ ال، ليس مبنًيا طبًعا معرب، هل هو مبني؟ هل هو من األسماء الم الشيخ:

 معرب، لكنه ممنوع من الصرف لكنه معرب.

إًذا لو رخمنا على اللغة الثانية لغة َمن ال ينتظر ألدى ذلك إلى عدم النظير، 

، وبذلك "يا ثمي"وهذا ممنوع ماذا سنفعل؟ سنقلب الواو إلى ياء؟ فنقول: 

ٌة بياء قبلها كسرة نتخلص من هذه المشكلة؛ ألّن اللغة فيها أسماٌء معربٌة مختوم

ما يف إشكال هذا  "قاضي ومهتدي"كثير، وهذا الذي ُيسمى المنقوص مثل: 

 موجود.

فلهذا نص على هذه المسألة يف هذا البيت، فلهذا كلما رأيت كلمًة معربًة، كلما 
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رأيت اسًما معرًبا مختوًما بواو قبلها ضمة اعلم أنه ليس عربًيا وإنما هو اسم  

غة األعجمية كثير هذا، لكن يف العربية ال يوجد، ال يوجد يف أعجمي، هذا يف الل

، "يدعو"العربية اسٌم معرب آخره واو قبلها ضمة، هذا قد تجده يف األفعال مثل: 

يمكن، لكن  "هو"إذا وقفت عليها تقول:  "هو"قد تجده يف األسماء المبنية مثل: 

 اسم معرب ال يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة.

 [.@48:21-48:19] :الَالب

 إي؛ ألّن الواو ليست آخر الكلمة. الشيخ:

 .[@48:26-48:25] الَالب:

 الدال منوية يعني آخر الكلمة الدال فال إشكال. الشيخ:

 .[@48:37-48:35] الَالب:

 ارفع صوتك. الشيخ:

 .[@48:41-48:40] الَالب:

 اسم منصوب. الشيخ:

 منصور. الَالب:

[ قبل قليل @48:51ن يجتمعان يف منصور ]منصور نعم، اللغتا الشيخ:

آخر الكلمة الراء  "يا منصور"بسرعة، اللغتان يجتمعان يف منصور فأنت قلت: 

مبنية على الضم والصاد حركتها الضم، فأنت إذا رخمت على لغة َمن ينتظر 

فاللغتان يجتمعان يف لفٍظ  "يا منُص "، وعلى لغة َمن ال ينتظر "يا منُص "ستقول: 

 نحو هذه الكلمة. واحد يف

 .[@49:26-49:24] الَالب:
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ما يف إشكال، ال يا منُص آخرها صاد صاد مضمومة أما الواو فيجب أن  الشيخ:

ُتحذف هذا قلناه قبل قليل، هذه يجب إذا كانت الكلمة إذا كان حرف المد رباعي 

يا منُص "فأكثر يجب أْن ُيحذف منص، الواو كم؟ رابعة تحذف يجب أْن ُتحذف 

، لكن ثمود الواو ثالثة ما يجب أْن ُتحذف، هذا التطبيق األول الذي ذكره "لتعا

 ابن مالك يف قوله: 

ِل َِااااا َمُمااااوَى َيااااا  َُفاااا  َعَلااااى األَوَّ

 

 َمُمااااو َوَيااااا َمِمااااا َعَلااااى ال َّااااانِا بَِيااااا 

على  "ُمسلمة وَمسلمة"أما التطبيق الثاين: فهو نسأل عنه أيًضا كيف نرخم نحو  

يا َمسلم "رجل اسمه َمسلمة على لغة َمن ينتظر؟  "َمسلمة"لي  اللغتين؟ رخم

يا َمسلُم تعال ما يف إشكال الوجهان جائزان، لكن "، وعلى لغة َمن ال ينتظر "تعال

رخم ُمسلمة، نحن قلنا االسم المختوم بالتاء يجوز ترخيمه مطلًقا علم أو ليس 

ثم رخمتها رخمها على لغة َمن  ،"يا ُمسلمةُ "بعلم، فإذا ناديت امرأًة مسلمة تقول: 

جار  ال تس ن ر   ياكقول الراجز السابق: ) "يا ُمسلَم تعالي"ينتظر تقول: 

يا "، لو رخمتها على لغة َمن ال ينتظر كنت تقول: "يا ُمسلَم تعالي"(، ع ير 

وهذا يجعلها ملتبسًة بنداء المذكر فُيمنع هذا ممنوع؛ بسبب اللبس واللغة  "ُمسلمُ 

 بس.تدفع الل

َل َِا َكُمْسِلَمهْ فهذا قوله قبل قليل: ) (، األول وهي لغة َمن ينتظر إذا َوالَ ِزِم األَوَّ

ما لك إال اللغة األشهر  "ُمعلمة"أو ناديت  "َقائمة"أو ناديت  "ُمسلمة"ناديت 

، أما اللغة الثانية فليست بجائزة؛ ألهنا "يا قائَم تعالي"األكثر وهي لغة َمن ينتظر 

، هذا ال "حمزة"نحو  "طلحة"َمسلمة، نحو "داء المذكر، أما نحو: ستلبس بن

 إشكال فيه؛ ألّن ترخيمه على اللغتين ال يلبس؛ ألهنا أسماء لمذكرين.

ُموا ُىوَن نَِدا َما هذا الباب بقوله: ) ثم ختم ابن مالك  َوالْضََِراَر َرخَّ

 يكون إال يف النداء، إال أنه جاء يف سبق أّن الرتخيم ال ،(لِلنَِّدا َيْصُلُ  َنْحُو َأْذَمَدا
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ضرورة الشعر ترخيم غير المنادى، أسماء ليست مناداًة يف الشعر ومع ذلك  

رخمت، فقالوا: حينئٍذ إّن ترخيمها ضرورة إال أنه ُيشرتط فيها أْن تكون صالحًة 

 للنداء، يعني يجب أْن يكون هذا االسم صالًحا للنداء، يعني صالًحا أْن تدخله أداة

النداء، بخالف ما ال تصلح معه أداة النداء وهو المحلى بأل، المحلى بأل ال يمكن 

 أْن تناديه بياء، بل يجب أْن تفصل هذا ال ُيرخم حتى يف الشعر.

 ومن ذلك قول امرؤ القيس:

ِْ  َضااومِ  إِلااى َتعشااو َلاانِعَم الَ  ااى  ناااِر

 

 َهريُ  باُن مااَل َليَلاَن الجاوِع والفسار 

 الك فرخم يف غير النداء، وقال جرير:يعني طريف ان م 

 ارمامااااااا ذباااااااال م أضاااااااحت أال

 

 وأضاااااحت مناااااك  ا اااااعًن أماماااااا 

 يعني أمامة يقول: أضحت أمامة شاسعًة إال أنه رخم يف غير النداء. 

 [.@54:49-54:47] الَالب:

 نعم. الشيخ:

 [.@54:54-54:51] الَالب:

ضحت أمامة شاسعًة، أمامة ما يف نداء هنا أصاًل يف البيت؟ ما يف نداء أ الشيخ:

اسم أضحت، لو أّن حرف النداء موجود سواًء ملفوًظا أو غير ملفوظ لكان 

الرتخيم قياسًيا؛ ألّن الرتخيم يكون يف النداء، ونحن نتكلم على أّن الرتخيم جاء يف 

 ضرورة الشعر يف غير النداء كهذا البيت، وكقول الشاعر:

ُ نِا َوَهْلاااااااق    َأُباااااااو َذااااااانََ  ُياااااااَ رِّ

 

ااااااااااااار  َوآِوَنااااااااااااًن َأَماااااااااااااالً    َوَعمَّ

يعني أثال فهذه أبيات ابن مالك وهي اثنا عشر بيًتا يف هذا الباب، يبقى لنا  

بعض الملحوظات اليسيرة التي نذكرها يف ذيل هذا الباب، لكن نتوقف لألسئلة، 

 اتفضل.
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 [.@56:18-55:54] الَالب:

يكون بالميم المفتوحة ال، أنت إذا رخمت إذا رخمت سليمان مثاًل س الشيخ:

ميم مفتوحة فقط  "يا سليمَ "، ليس "يا سليَم تعال"، ثم "يا سلي"بال ألف 

يا "، كذلك سلمان "يا سليَم تعال"ستحذف النون واأللف لتبقى الميم مفتوحة 

ميم مفتوحة فقط تحذف النون واأللف، نحن قلنا حرف المد إذا كان  "سلَم تعال

 رابًعا فيجب أْن ُيحذف.

 يجب. الب:الَ

نعم، يجب أن ُيحذف، بسم اهلل الرحمن الرحيم، كان هناك أسئلًة  الشيخ:

 أخرى أيًضا، اتفضل.

 [.@57:09-57:08] الَالب:

 سيأيت هذه الملحوظة، إْن لم يكن هناك سؤال بدأنا هبا. الشيخ:

 [.@57:21-57:15] الَالب:

 كيف أعد. الشيخ:

 [@57:32-57:25] الَالب:

الذي أعرف يا أبى هر، ال، هذا ليس ترخيًما الرتخيم لو  [@57:33] الشيخ:

، لكن يا أبى هر هذا كربه هريرة تصغير وتكبيرها "يا أبى هريرة ألحق بنا"قال مثاًل: 

 هر فهو كرب االسم، ال بأس تكبير االسم أو تصغير االسم هذا ال بأس به.

 [.@58:13-58:04] الَالب:

كيًبا مزجًيا هذا الذي يجوز ترخيمه، إذا ال، قلنا هذا يف المركب تر الشيخ:

 يف نداء معدي كرب. "يا معدي تعال"أردت أْن ترخمه فتقول: 
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 [.@ 58:29] الَالب: 

إي، أما اإلضايف ال يرخم، واإلسنادي قلنا إّن األشهر عند العرب أهنم  الشيخ:

[ @58:40ال يرخمونه، لكن نقل سيبويه أّن بعض العرب يرخمونه بحذف ]

 الثاين.

هذه الملحوظات يف أغراض الرتخيم وفوائده، للرتخيم فوائد كثيرة أهمها  

التخفيف تخفيف االسم بتقصيره وهذا واضح، ومن أغراضه أيًضا التلميح 

والتحبب وهذا أيًضا من األغراض الكثيرة ويكون يف ميزان مثاًل الزوجات أو 

يًرا ما كث األوالد أو األشخاص الذين تحبهم وتتقرب إليهم، فكان 

 هذا الرتخيم. «يا عا ُ  »يقول: 

ونحو ذلك هذا من الرتخيم الذي هو للتلميح  "يا فاطم"وكذلك لو قلت: 

والتحبب، وقد يكون الرتخيم للتحقير واالستهزاء بحسب المعنى، قد يرخم 

يريد بذلك أْن يستهزئ به وأْن يحقره، فهذه معاين بالغية  "يا طلح"اإلنسان طلحة 

 قرائن التي تحتف بالكالم.تدل عليها ال

  ملحوظٌة أخرى أيًضا تتعلق بهذا الباب باب الرتخيم: الرتخيم يف اللغة عموًما

 ثالثة أقسام:

: هو ترخيم المنادى وهو المعقود له هذا الباب، هذا الباب هو الفسم األول -

 يف ترخيم المنادى ودرسناه بالتفصيل.

رخيم الضرورة حذف الحرف األخير يف هو تالنوع ال اين من أنواع ال رخيم:  -

ضرورة الشعر، وقد أشار إليه ابن مالك يف آخر الباب، وذكرنا عليه بعض 

 الشواهد.

: هو ترخيم التصغير، وسيأيت إْن شاء اهلل شرحه يف النوع ال الا من ال رخيم -
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باب التصغير، وخالصته أّن تصغير الكلمة األصل فيه أنه ال ينقص من حروفها 

، "حميد"، بل يزيد عليها ياء التصغير، فإذا أردت أْن تصغر مثاًل حمد تقول: شيًئا

، وإذا أردت أْن تصغر حامد تقول: "أحيمد"وإذا أردت أْن تصغر أحمد تقول: 

، وإذا أردت أْن تصغر حمود "محيميد"، وإذا أردت أْن تصغر محمود "ُحييمد"

  هي الواو انقلبت ياًء وهكذا.، إحدى الياءين ياء التصغير والثاين"حمييد"تقول: 

 [.@01:02:20] الَالب:

كيف محمد سيأيت ذلك يف التصغير، لكن الذي نريده اآلن هو تصغير  الشيخ: 

الرتخيم، ما المراد بتصغير الرتخيم؟ تصغير الرتخيم هو أْن تصغر الكلمة على 

 حسب حروفها األصلية فقط، يعني تحذف كل الحروف الزائدة يف الكلمة، ثم

تصغر الكلمة على حروفها األصلية فقط، فتصغر أحمد وحامد ومحمود وحمود 

وحماد ومحمد كلها تصغرها على حميد، فتعرف حروفها الزائدة وتصغرها على 

حسب حروفها األصلية وُيسمى هذا تصغير الرتخيم وهو تصغيٌر جائٌز يف اللغة 

 ومستعمل.

 :فالرتخيم يف اللغة على ثالثة أقسام 

 م الندام أو ترخيم المناى .ترخي -

 وترخيم الضرورة. -

 وترخيم ال ص ير. -

 [.@01:03:36-01:03:33] الَالب:

هو أْن تصغر الكلمة نظًرا إلى حروفها األصلية فقط، أي بحذف  الشيخ:

 حروفها الزائدة.

 .[@01:03:56-01:03:55] الَالب:
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 حميد. كل ما أخذ من حمد ُتصغر على الحاء والميم والدال الشيخ: 

 [.@ 01:04:09] الَالب:

أنت صغرت حمد فتقول: حميد، جردها إلى الحاء والميم والدال، ثم  الشيخ:

 تصغرها تصغير ثالثي.

 ملحوظة يف قول عنرتة بن شداٍد العبسي قال يف معلقته:

َمااااااُ   َعنَْ ااااارَ  َياااااْدُعونَ  اااااا والرِّ ََ  َكَأنَّ

 

ََانُ    َهاااااامِ األَىْ  َلَبااااااانِ  يف بِْئاااااارَ  َأْ اااااا

 هنا مرخم ترخيم ضرورة أم ترخيم نداء؟  عنرت 

َمااااااُ   َعنَْ ااااارَ  َياااااْدُعونَ  اااااا والرِّ ََ  َكَأنَّ

 

ََانُ    األَْىَهاااااامِ  َلَبااااااانِ  يف بِْئاااااارَ  َأْ اااااا

هو نداء، نعم هو ترخيم نداٍء على القياس، أي يدعون يا عنرت يدعون يعني  

خيًما، ينادون يا عنرت أقبل، ثم حذف حرف النداء وهذا جائز، ثم حذف التاء تر

( على لغة َمن ينتظر اللغة األكثر واألشهر، والشاعر هذا اسمه ماذا؟ َعنَْ رَ  َيْدُعونَ )

اسمه عنرتة وليس اسمه عنرت، اسمه عنرتة بن شداد فإذا رخمت وال يكون ذلك إال 

، لكن يف غير النداء تقول: جاء عنرتة، وقال عنرتة، ونحو "يا عنرت"يف النداء تقول: 

 ذلك.

 [.@01:05:49-01:0547] الَالب:

 كيف؟ الشيخ:

 [.@01:05:52-01:05:51] الَالب:

، وهم ينادون "أنادي يا محمد"، "أنادي يا اهلل"يقولون ينادون تقول:  الشيخ:

 يعني يا عنرت، فحرف النداء محذوف. "عنرت"، لكن حذف الياء ينادون "يا عنرتُ"

 [. @01:06:14] الَالب:
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 حذف ماذا؟ الشيخ:

 لياء.ا الَالب:

 نعم هذا ذكرناه يف باب النداء أّن حذف حرف النداء جائز. الشيخ:

 [.@01:06:26-01:06:25] الَالب:

وكذلك يف الرتخيم جائز ال إشكال، كل ما قيل يف النداء ُيقال يف  الشيخ:

األبواب التابعة له إال ما نص على أهنا تخالف فيه النداء، وقلنا كلها تابعة للنداء 

 ابعة للنداء.هذه أبواب ت

قالوا: إّن نداء ما فيه تاء التأنيث نداؤه بالرتخيم أكثر من ندائه  ملحوظن  أخيرة:

بال ترخيم، قالوا: المسموع عن العرب عندما ينادون اسًما مؤنًثا بالتاء كفاطمة 

وعائشة ونحو ذلك، فإّن نداءهم له بالرتخيم أكثر من ندائه لهم من غير ترخيم، 

أَاهم مَاًل بع  ه ا بالمئات، كقول امرؤ القيس السابق: ) والشواهد على ذلك

 (، وكقول القطامي: ال دل 

َِ َياااااا ضاااااباعا  ِ ِ اااااا َ ْباااااَ  ال ََّ ااااارُّ

 

 الَوَىاَعاااااا ِمنْاااااِك  َمْوِ ااااا    وال َياااااُك  

 يا وارَبِعا ُعوجا علينا( بالرتخيم، وقال هدبة بن الخشرم: )َيا ضباعافقال: ) 

مرخم يا فاطمة، يا عائشة ليس مستنكًرا وال شاًذا وال (، فرخم، ومجيئه غير َاهَما

قلياًل ليس قلياًل يف ذاته، ولكنه قليٌل بالنظر إلى ترخيمه، هو كثير يف اللغة لكن 

أيهما أكثر نداؤه بالرتخيم أم من دون ترخيم؟ نعم، األكثر نداؤه بالرتخيم واألقل 

ث كجعفر وزينب، فاألكثر نداؤه بال ترخيم، بخالف االسم الخالي من تاء التأني

جائز، فهذا ما تيسر يف شرح هذا الباب  -كما سبق-نداؤه بال ترخيم ونداؤه مرخًما 

 اللطيف الجميل.

 [.@01:08:59-01:08:50] الَالب:
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 نعم، قلنا ذلك قبل قليل. الشيخ: 

 [.@01:09:03] الَالب:

 ال، هذا علم، هذا عَلًما وليس صفًة. الشيخ:

 [.@01:09:12-01:09:10] الَالب:

 "يا عائش"أنت عندما تخاطب زوجتك واسمها عائشة وتقول لها:  الشيخ:

يلتبس بماذا؟ بخالف ما لو كان عندك مثاًل نساء مسلمات وعندك رجال مسلمين، 

ثم تقول: يا مسلُم، تعني يا مسلمُة وال يا مسلُم؟ يلتبس هذه صفة يحتملها كل َمن 

على هذه الذات ما تطلق على آخرين، فما يحمل هذه الصفة، لكن علم يعني علم 

 يحدث التباس هنا.

 [.@01:09:57-01:09:52] الَالب:

نعم، هذه ما كتبناها لو كتبناها لكان أفضل، ملحوظة كيفية اإلعراب  الشيخ:

فاإلعراب  "يا فاطُم، يا جعُف "كيف نعرب مع الرتخيم؟ أما على لغة َمن ال ينتظر 

 على الضم يف محل نصب، وأما على لغة َمن كالنداء نقول: مناًدى مرخم م
ٌ

بني

 على الضم المقدر على  "يا عائَش، يا جعَف "ينتظر 
ٌ

فنقول: مناًدى مرخم مبني

 الحرف األخير المحذوف للرتخيم.

 [.@01:10:55-01:10:46] الَالب:

 ماذا تقصد بالهاء؟  الشيخ:

 .[@01:10:58] الَالب:

تاء التأنيث ويسموهنا هاء التأنيث، وابن هذه تاء التأنيث، هي يسموهنا  الشيخ:

 مالك بالفعل ابن مالك سماها الهاء قال:
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ََْلفاااااك َِاااااا ُكااااا ِّ َماااااا ْزَناااااُه ُم  َوَجوِّ

 

اااااااااااااااااااااااااا   ََ اااااااااااااااااااااااااَا بِال  ُأنِّ

وتاء التأنيث ُتسمى تاء التأنيث وُتسمى هاء التأنيث، واألدق أْن ُتسمى تاء  

كوفيين، ما األصل يف تاء التأنيث هذا هو األدق؛ ألنه خالف بين البصريين وال

التأنيث؟ األصل أهنا تاء أم األصل أهنا هاء؟ اختلفوا فبعضهم قال: األصل أهنا تاء 

إال أهنا ُتقلب هاًء يف الوقف، فقلبها هاًء ألجل الوقف فقط وإال فهي تاء، وعكس 

الكوفيون قالوا: األصل أهنا هاء، وإنما تنقلب تاًء للوصل، وقول البصريين يف ذلك 

 و المناسب للقياس.ه

 [.@01:12:13-01:12:09] الَالب:

 ال، هذه ياء ليست تاء تأنيث. الشيخ:

 [@01:12:18] الَالب:

هذه مثل ماجة مثل سيدة، وأحياًنا تكون هاًء أصليًة كالهاء التي مثاًل يف  الشيخ:

 لفظ الجاللة اهلل هذه هاء، هذه ُتعامل مثل معاملة االسم الخالي من تاء التأنيث،

 يعني يعامل مثل معاملة سعاد وزينب ونحو ذلك.

 .[@01:12:46-01:12:43] الَالب:

 "يا ماَج تعال"نعم، لو أردت أْن ترخم ماجة إنسان اسمه ماجة تقول:  الشيخ:

 على اللغتين، نعم ترخم بحذف الهاء. "يا ماُج تعال"أو 

 .[@01:13:02-01:13:00] الَالب:

م نى؟ ال، ال يرخم،  لنا ال   يرخم ما  تفصد رجاًل  ما بمحمدان الشيخ:

 ال   يرخم؟ نوعا المرخم  لنا يف البداين المرخم نوعان: 

 المختوم بتاء التأنيث. :األول -
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الخالي من تاء التأنيث ويرخم بأربعة شروط، فالمثنى محمدان أو  :وال اين - 

الثاين ال  محمدون ليسوا من النوع األول، ليس من المختوم بتاء التأنيث، النوع

[ جمع @01:13:39يرخم إال بشروط، من شروطه أْن يكون علًما وهذه ليست ]

ليست أعالًما فال ترخم ال، لكن قل لو سمينا رجاًل بمثاًل حسنين رجل اسمه 

حسنين أو محمدين أو سميناه محمدان مثاًل كيف نرخمه؟ نرخمه كما نرخم 

 ين مثاًل.سليمان وسلمان، نحذف النون ونحذف الياء من حسن

 .[@01:14:08-01:14:06] الَالب:

ال، ليس علم العلم هو ما ُعين مسماه تعيينًا مطلًقا اسٌم يعين المسمى  الشيخ:

مطلًقا علمه، وأنت إذا قلت: محمدان هل يعين مسماه؟ هل يعين معينًا؟ كيف 

المحمدان "[ واحد، ثم إنك ألست تقول: @01:14:31اثنين هم ]

ل وأل ما تدخل إال على نكرة، فلهذا يقولون العلم ال ُيثنى فتدخل أ "والمحمدون

 وُيجمع إال بعد قصد تنكيره، إذا قصدت تنكيره تثنيه وتجمعه.

 .[@01:14:52] الَالب:

 كيف؟ الشيخ:

 .[@01:14:55] الَالب:

قلنا ورد يف هذه القراءة الشاذة يا ماِل ليقِض علينا ربك، قال أبي عباس  الشيخ:

 مفسرين.أو غيره من ال

 .[@01:15:07] الَالب:

ال أقول قال ما كان أغناهم عن الرتخيم يف ذلك الوقت، بقي سؤال أو  الشيخ:

 نختم ببيتين منسوبين لسيبويه؟
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 .[@01:15:25-01:15:24] الَالب:

 ال، ال، منسوبان إليه وأظنهما ال يثبتان لكنهما جميالن. الشيخ:

 .[@01:15:33] الَالب:

 ولكن ال يصحان يقول: ينسب إليه الشيخ:

 لسااااااين لساااااان  معااااارب  يف ذياتاااااه

 

 َيااا لي ااه ماان مو اا  الحشاار يساالم  

 َمااا ين اا  اإلعااراب إْن لاام ي اان تفااى 

 

 ومااااا ضاااار ٌا تفااااو  لسااااان  معجاااام 

 [.@01:15:57] الَالب: 

 نعم. الشيخ:

 .[@01:16:00] الَالب:

 علم.إًذا نوقف األسبوع القادم إْن شاء اهلل درًسا، واهلل أ الشيخ:

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثاني بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

الثنين فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل يف هذه الليلة ليلة ا

الحادي عشر من شهر صفر من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة وألف، يف جامع 

الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض لنعقد بحمد اهلل وبتوفيقه الدرس الثاين 

 .-عليه رحمة اهلل-بعد المئة من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك 

 عالى يف أما درسنا يف هذه الليلة فهو سيكون إْن شاء اهلل ت

 ]باب االختصاص[

 :باب االختصاص عقده ابن مالك وأجحف يف حقه يف بيتين قال فيهما 

َُ َكنِااااَداَم ُىوَن َيااااا620  .االْخ َِصااااا

 

اااااااا الَ َ اااااااى بِاااااااإِْمرِ اْرُجونَِياااااااا  ََ  َكَأيُّ

ا ُىوَن َأَ  تِلااااَو َأل621  ٌَ  .َوَ ااااْد ُيااااَر  

 

 َكِمْ ااِ  َنْحااُن الُعااْرَب َأْ ااَفى َمااْن َبااَ ل 

: هو اسٌم وتعري هاالختصاص هو أسلوٌب من أساليب هذه اللغة الشريفة،  

منصوب بفعٍل محذوٍف وجوًبا تقديره نحو أخُص، فيجوز أْن تقدر هذا الفعل 

المحذوف بلفٍظ عام، نحو: أخص أو أعني أو أريد أو أقصد أو أذكر، ويصح أْن 
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ونحو ذلك،  "أمدح أو أذم"تقدره فعاًل خاًصا على حسب المعنى نحو: 

 واالخ صاَ على نوعين:

تعني نفسك، كقولك:  "أيها أو أيتها"أْن يكون بلفظ  النوع األول وهو األ  : -

أنا "، وأنت األب الذي تتكلم هبذا األسلوب، تقول: "أنا أيها األُب أحبك يا بني"

، فهذا أسلوٌب عربي "أنا أيها األُب أحبك يا بني"تعني نفسك، تقول:  "أيها األُب 

 ُيسمى االختصاص.

، نحن المتكلمون، وكأْن "اللهم اغفر لنا أيها العاصون"ومن ذلك قولهم:  

، وكأْن تقول أنت وجماعتك: "نحن أيها الطالُب نحبك يا أستاذ"يقول الطالب: 

نحن "أنتم الجماعة، نقول:  "نحن أيتها الجماعة"، "نحن أيتها الجماعة نساعدك"

 ."أيتها الجماعة نساعدك

النوع األول أْن تستعمل يف هذا األسلوب أيها وأيتها تعني نفسك، وهذا  فهذا 

النوع ُيعامل معاملة المنادى، يعني أنه ُيبنى على الضم كالمنادى، ويوصف 

وجوًبا باسٍم مرفوٍع محًلى بأل، وسبق ذلك يف أحكام النداء أّن أيها وأيتها يجب أْن 

أخذ أحكام المنادى إال أنه ليس توصف باسٍم مرفوع محًلى بأل، فهذا القسم ي

مناًدى، ليس مناًدى أبًدا، أنت ال تنادي نفسك وإنما تقول أعني نفسي، وهذا هو 

 يف البيت األول إذ قال: الذي ذكره ابن مالك 

َُ َكنِااااااااَداَم ُىوَن َيااااااااا  االْخ َِصااااااااا

 

اااااااا الَ َ اااااااى بِاااااااإِْمرِ اْرُجونَِياااااااا  ََ  َكَأيُّ

َُ فقوله: )  المنصوب على االختصاص، وقوله:  ( أي: االسماالْخ َِصا

( أي: أّن االسم المنصوب على االختصاص كالمنادى، ولكنه ليس مناًدى؛ َكنَِدامَ )

ألهنا ال نداء فيه بل هو إخباٌر ال نداء، وسيأيت الكالم على ذلك فيما بعد، أي أّن هذا 

ستعمل ( أي: أّن أسلوب االختصاص ال يُ ُىوَن َيااألسلوب أسلوب إخبار، وقوله: )

 معه حرف نداء.
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)أرجوين أيها الفتى(، )أرجوين( هذه الياء تعود إلى َمن؟ إلى  مم م َّ  له بفوله: 

( أي: أّن بِإِْمرِ (، )بِإِْمرِ اْرُجونَِياالمتكلم )أرجوين أيها الفتى( يعني نفسه، وقوله: )

مير االسم المنصوب على االختصاص ال ُبدَّ أْن يتقدمه كالم، وهذا الكالم فيه ض

متكلم، يأيت كالم فيه ضمير متكلم، ضمير متصل أو منفصل، مفرد أو مثنى أو 

 جمع، ضمير متكلم.

ثم بعد ذلك تأيت بعده بأسلوب االختصاص، وواضٌح من كل ما سبق أّن 

أنا أيها األب "المراد بالمنصوب على االختصاص هو المتكلم نفسه، فإذا قلت: 

، كأنك "أحبك يا بني"ألب وهو المتكلم أعني ا "أنا"، المعنى "أحبك يا بني

، هذا هو المعنى، ويف قولهم: "أحبك يا بني"أعني األب وهو أنا  "أنا"تقول: 

، كأنك تقول: اللهم اغفر لنا نعني العاصين وهم "اللهم اغفر لنا أيها العاصون"

 نحن وهكذا.

 ومن هذا األسلوب قول الشاعر: 

 َاااااإننا أيَاااااا العباااااُد  ِخااااا  الع اااااو

 

 َفياااااارُ  إلَااااااا يااااااا لع ااااااوإلااااااى ا 

 وقلنا إّن االختصاص بأيها وأيتها قليل. 

هو أْن يكون االختصاص بغير أيها  النوع ال اين للنصب على االخ صاَ: -

وأيتها، وهذا هو الكثير، فيكون منصوًبا على كل حال، يكون منصوًبا كيف 

ه ا يتها منصوب؟ يعني معرب وإعرابه النصب، وهذا النوع الذي ال يكون بأيها وأ

 النوع يأتا على مالمن أ سام:

أْن يكون المنصوب على االختصاص اسًما محًلى بأل، نحو:  الفسم األول: -

، "نحن أقرى النَّاس للضيف"، أراد أْن يقول: "نحن الُعرَب أقرى النَّاس للضيف"

فهو اسٌم منصوب باالختصاص، كأنه  "الُعرَب "فنحن مبتدأ وأقرى خرب، ثم قال: 
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حن أعني الُعرَب أو أقصد أو أريد أو أذكر أو أخص الُعرَب أقرى النَّاس قال: ن

، تقول: أنا ال أرضى بالذل، ثم "أنا المسلم ال أرضى بالذل"للضيف، وكأن تقول: 

تأيت بالمسلم بعد ضمير المتكلم منصوٌب على االختصاص، كأنك قلت: أنا أعني 

ا القسم هو الذي قال فيه ابن ، وهذ"ال أرضى بالذل"المسلم أو أخصه أو أريده 

 :مالك 

ا ُىوَن َأَ  تِلاااااااَو َأل ٌَ  َوَ اااااااْد ُياااااااَر  

 

 َكِمْ ااِ  َنْحااُن الُعااْرَب َأْ ااَفى َمااْن َبااَ ل 

نحن الُعرَب "المثال الذي ذكره ابن مالك أراد به المثال المعروف عند العرب  

ر أيها ، هذا القسم األول مما يكون فيه االختصاص بغي"أقرى النَّاس للضيف

 وأيتها.

أْن يكون المنصوب على االختصاص اسًما معرًفا باإلضافة،  الفسم ال اين: -

يقول: نحن ال  ،«نحن معا ر األنبيام ال نور »ومن ذلك الحديث المشهور 

، «ال نور »أعني معاشر األنبياء « نحن»نورث، ثم أتى معاشر األنبياء، كأنه قال: 

أنا ابن الموت ال أهاب "، وكأْن تقول: "الكرمنحن بني طيٍئ أهل "وكأْن تقول: 

، تقول: أنا ال أهاب الموت، ثم تأيت بقولك: ابن الموت يعني أعني "الموت

، تريد أْن تقول: نحن ال "نحن أهل القوة والبأس ال نستسلم"وأقصد، وتقول: 

نحن أوالد محمٍد نقول كذا "نستسلم، وكأْن تقول يف الصكوك أو نحو ذلك: 

 هذا كثير يف الصكوك ونحوها.، و"وكذا

نحن ملك المملكة العربية السعودية أمرنا بما "ومن ذلك ما يأيت يف المراسيم 

، أي نحن أمرنا، ثم أتى بعد ذلك باالختصاص باسٍم منصوٍب على "هو آت

، أي كالمنا "كالمنا معاشر النحويين لفٌظ مفيدٌ "االختصاص، ومن ذلك قولهم: 

اشر النحويين على معنى أعني أو أقصد أو أريد معاشر لفٌظ مفيٌد، ثم أتى بمع

 النحويين.



 

 
e 

g h 

f  36 
 شرح ألفية ابن مالك

 قال الشاعر أو الراجز: 

 َأْصاااَحاُب اْلَجَماااْ   َنْحاااُن َبنُاااا َضااابَّنَ 

 

ا  ٌَ  اْلَمااااُوُ  َناااااَزْل  َننْااااِزُل بِااااااْلَمْوِ  إِ

قال: نحن أصحاب الجمل، ثم أتى باالسم المنصوب على االختصاص  

 (، أي أعني بني ضبة، وقال الشاعر:ْصَحاُب اْلَجَمْ  أَ  َنْحُن َبنُا َضبَّنَ فقال: )

ااااا َبنااااا وو َ ااااوم   ِمنَفاااارَ  إِن   َذَسااااَب  ٌَ

 

 َوناِىَيَااااا َ ااااعدَ  َبنااااا َ ااااراةُ  َينااااا 

 قال: إنَّا قوٌم، وقال الشاعر:  

اااا     لنااااا معشاااار األنصااااار مجااااد  م م 

 

 أذمااااادا بإرضاااااا نا خيااااار البريااااان 

أتى باالسم المنصوب على  (، ماذا لهم؟ لنا مجٌد مؤثٌل، ثملناقال: ) 

(، أي أعني معشر األنصار، وقالت الشاعرة: لنا معشر األنصاراالختصاص فقال: )

( َْ َْ َناْمِشا َعَلى النََّماِر (، تقول: نحن نمشي على النمارق، ثم َنْحُن َبنَاُ  َهاِر

نصبت بنات طارق على االختصاص، فهذا القسم الثاين من االختصاص بغير أيها 

 .وأيتها

أْن يكون االسم المنصوب  والفسم ال الا من االخ صاَ ب ير أيَا وأي َا: -

على االختصاص علًما، وهذا قليل كون االسم المنصوب على االختصاص علًما 

، تقول: أنا سأءيت الليلة، "أنا محمًدا سأءيت الليلة"هذا قليل، ومن ذلك أْن تقول: 

قلت: أنا أعني محمًدا سأءيت  ثم أتيت بمحمًدا منصوب على االختصاص كأنك

باُب  َتميمك بناالليلة، ومن ذلك قول الشاعر: ) (، بنا يكشف، ثم فسر ُي َشُ  الضَّ

 ( أي: أعني تميًما.َتميمك بناضمير المتكلم بنا فقال: )

يأتا على ا  عمالين أو على  -كما رأي م-َالفالصن: أن  أ لوب االخ صاَ 

 نوعين:

 فُيعامل حينئٍذ معاملة المنادى. : بأيها وأيتها،األول -
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: بغير أيها وأيتها، فيكون باسٍم محًلى بأل أو واال  عمال ال اين أو النوع ال اين -

 باسٍم معرٍف باإلضافة أو بعلم.

على هذا الباب، فاختصر أحكامه كلها يف  -كما رأيتم-وقد أجحف ابن مالك 

 هذين البيتين.

 بعض امللحوظات: بعد ذلك نعقب على هذا الباب بذكر 

من الملحوظا : أننا عرَنا مما  بق أن  المنصوب على االخ صاَ له  -

 أ لوبان:

: كالمنادى وذلك إذا كان بأيها أو أيتها، فُيبنى حينئٍذ على األ لوب األول -

الضم، ولذا ذَكر ابن مالك باب االختصاص بعد أبواب النداء؛ ألّن أحد أسلوبي 

هر يف اللفظ معاملة المنادى، أما إعرابه فإننا نعربه دائًما االختصاص ُيعامل يف الظا

 منصوًبا بفعٍل محذوف وجوًبا.

، أنا: مبتدأ وخربه جملة "أنا أيها األُب أحبك يا بني"فنقول مثاًل يف قولنا: 

 
ٌ

أحبك أنا أحبك، وأيها ال نقول مناًدى؛ ألنه ليس مناًدى، وإنما نقول: اسٌم مبني

االختصاص بفعٍل محذوٍف وجوًبا تقديره أعني أو  على الضم منصوٌب على

 على الضم، المبني تقول: 
ٌ

أخص فهو مفعوٌل به، يعرب مفعواًل به لكنه اسٌم مبني

منصوب أو يف محل نصب؟ تقول: يف محل نصب، هو مفعول به لكنه مبني على 

 الضم، فتعربه إعراب المفعول به المبني.

 على الضم، و
ٌ

 على الضم فتقول: أيها اسٌم مبني
ٌ

إْن شئت تقول: مفعوٌل به مبني

يف محل نصب، منصوب بماذا؟ منصوب بفعٍل محذوٍف وجوًبا تقديره أعني أو 

 أخص، وهذا األسلوب ُيسمى أسلوب االختصاص.

فإْن قيل لك: لَم بني على الضم؟ تقول: ألّن العرب عاملوه معاملة المنادى 
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هذا مفعوٌل به مبني على الضم، األُب فقط للتوافق الشكلي ولالتفاق اللفظي، أيها  

يعرب كإعرابه يف النداء، فنقول: نعٌت ألي مرفوع وعالمة رفعه "أيها األُب "

 الضمة.

، المنادى أي والنَّاس نعت، أي هنا "يا أيها الرجل، يا أيها النَّاس"كما تقول: 

وب صارت مفعول به، لكن مبني على الضم، والنَّاس نعت، هذا النعت نعٌت لمنص

أم نعٌت لمرفوع؟ نعٌت لما حكمه النصب إال أنه مبني على الضم، والنعت هنا 

جرى على المحل أم جرى على اللفظ؟ جرى على اللفظ، والنعت يجري على 

ا منها باب النداء يجري، وقد نبهنا على ذلك يف باب  اللفظ يف مواضع قليلة جدًّ

 على لفظ المبني. النداء، األصل أّن لفظ المبني ال ُيتبع، ال تتبع

اإلتباع يكون للمحل يعني لمحل اإلعراب أو للفظ المعرب، لكن لفظ البناء 

ما تتبع عليه، مبني على الضم، مبني على الكسر، مبني على الفتح، ال تتبع عليه إال 

ا منها باب النداء، فإّن العرب أتبعوا لفظ المبني على الضم،  يف مواضع قليلة جدًّ

، واالختصاص يف هذا األسلوب ُيعامل معاملته، فقالوا: "الرجل يا أيها"فقالوا: 

 ، فنقول: نعٌت مرفوع يتبع لفظ أي."أنا أيها األُب "

أّن أسلوب  من الملحوظا  أيًضا ال ا نريد أْن ن كرها يف ه ا األ لوب:

يريد به المتكلم نفسه ال غيره، ولكنه أسلوب تستعمله  -كما سبق-االختصاص 

ذا الكالم نفسها ال غيرها، والغرض منه الفائدة منه تخصيص العرب وتريد هب

أنا ضمير أي متكلم يقول:  "أنا"مدلوله من بين أمثاله كذا يقولون، فإذا قلت: 

يعني خصصت هذا الضمير بأنه  "أنا أيها األب"، كلنا نقول: أنا، فإذا قلت: "أنا"

 األب وهكذا.

ص بعد أْن فهمناه اآلن، وهي أسلوب االختصا هناك أيًضا ملحوظن أخر :

هل هو أسلوٌب خربي تخرب به عن شيء أم نداء تنادي النداء إنشائي يعني ليس يف 
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، هذا إخبار واضح، فإذا "نحن الُعرَب أقرى النَّاس للضيف"خرب؟ فإذا قلت: 

، تريد به الجملة السابقة، تقول: "نحن أيها الُعرُب أقرى النَّاس للضيف"قلت: 

نحن أيها العرُب أقرى النَّاس "، أو تقول: "النَّاس للضيف نحن الُعرب أقرى"

للضيف، المعنى واحد، فالمعنى فيهما واحد وهو اإلخبار، تريد أْن تقول: أعني 

 الُعرب.

وهذا له نظائر يف اللغة أعني أْن يأيت الكالم على أسلوب وُيراد به أسلوٌب آخر، 

اء، لكن ال ُيراد به النداء األسلوب الذي جاءنا يف االختصاص هو أسلوب الند

وإنما ُيراد به اإلخبار، فهذا له نظائر يف اللغة أْن يأيت األسلوب على أسلوٍب 

 والمعنى على أسلوٍب آخر.

أجمل "استعمال الخرب يف صورة األمر، ومن ذلك قولهم:  َمن ٌلك:

، أجمل: هذا فعل أمر "أجمل بالصرب!"، أسلوب التعجب أفعل به "بالصرب!

، وأنت ال تريد األمر وإنما تريد اإلخبار، تريد أْن تقول: جمل "بالصرب!أجمل "

، هو إخبار عن شدة جمال هذا الشيء، لكنك "ما أجمل الصرب!"الصرب، كقولك: 

 ، وأنت تريد اإلخبار."أجمل بالصرب!"أخذت أسلوب األمر 

ومن ذلك استعمال األمر يف صورة الخرب عكس الصورة السابقة، تأيت 

ھ ھ ): وب أسلوب خرب وأنت تريد األمر، كقوله باألسل

هو ال يخرب وإنما المعنى واهلل أعلم األمر،  ،[233البفرة:] (ھ ھ ےے

 يعني ليرضعن أوالدهن حولين كاملين.

ومن ذلك: استعمال الخرب يف صورة االستفهام، أْن تأيت بالكالم على صورة 

ڌ ڌ ڎ ): االستفهام، لكن تريد اإلخبار، ومن ذلك قوله 

هو ال يستفهم وإنما يريد أْن يقول: اهلل كاٍف عبده، فأتى هبذا  ،[36الزمر:] (ڎڈ
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 المعنى الخربي على صورة االستفهام. 

فهذه أساليب تفهمها العرب على مقتضى لغتها، ومن ذلك أسلوب 

 االختصاص الذي جاء على أسلوب النداء، وال ُيراد به النداء وإنما ُيراد به اإلخبار.

ما أسبابه؟ ما بواعثه؟ لماذا  ظن  أخر  عن بواعا وأ باب االخ صاَ:ملحو

يستعمل العربي هذا األسلوب أسلوب االختصاص؟ هناك عدة أسباب وعدة 

بواعث منها الفخر والمدح، يفخر بشيٍء من صفاته ويمدح نفسه، مثال ذلك: 

 أيها الجواد يعتمد المحتاج"
ّ

 يعتمد المحتاج، ثم "علي
َّ

قلت: أيها ، تقول: علي

، وتقول: "أنا أيها الشجاع أرغم أنوف األعداء"الجواد تعني نفسك، وتقول: 

أي نحن ال هناب الموت، واألسود منصوب على  "نحن األسود ال هناب الموت"

 االختصاص.

التواضع تأيت بالمنصوب على االختصاص  ومن األ باب والبواعا:

، أو "محتاٌج إلى رحمتك يا رب أنا أيها العبدُ "للتواضع، ومن ذلك أْن تقول: 

أنا أيها المسكين أرجو "، تقول: "أنا العبد محتاٌج إلى رحمتك يا رب"تقول: 

أنا الضعيف أستمد القوة من "، "أنا أيها الضعيف أستمد القوة من اهلل"، "فضل اهلل

 وهكذا، فهذه معاين وفوائد يضرهبا العربي يف مثل هذا األسلوب. "اهلل

 [.@28:03] الَالب:

 آمين. الشيخ:

: التحبب والتحنن تأيت به تحبًبا وتحننًا إلى ومن البواعا واأل باب

، "أنا أيها األب أعمل لخيرك يا بني"المخاطب، كمثالنا السابق وقولك لولدك: 

، يعني كالمي "كالمي أيها األستاذ لمصلحتكم يا طالب"تحبًبا وتحننًا، وتقول: 

، "نحن العلماء أحرص النَّاس على األمة"أعني األستاذ لمصلحتكم، وتقول: 
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 نحن أحرص النَّاس.

زيادة البيان واإليضاح  ومن األ باب والبواعا وهو أهمَا وأك رها ا  عمااًل:

نحن الُعرب أقرى النَّاس "لهذا الضمير المذكور، كأغلب األمثلة السابقة نحو: 

ف أمامك ال أنا الواق"وتقول:  ،«نحن معا ر األنبيام ال نور »، "للضيف

أي أنا ال أخافك، ثم تبين هذا الضمير تزيده بياًنا، وإال معروف إنك أنا  "أخافك

، فهذه "أنا الواقف أمامك ال أخافك"يعني المتكلم لكن تزيده بياًنا، فتقول: 

 بواعث االختصاص.

ال  -كما اتضح من قبل-أّن أسلوب االختصاص  أيًضا من الملحوظا :

ا أو مثنًى أو جمًعا، وسواٌء كان ضميًرا منفصاًل أم كان يكون إال للمتكلم مفردً 

، أنا هذا مفرد ومنفصل، تقول: "أنا المسلم ال أرضى بالذل"ضميًرا متصاًل؟ نحو: 

، فهذا "اللهم اغفر لنا أيها العاصون"، تقول: "نحن المسلمين ال نرضى بالذل"

 ضمير متصل وهكذا.

ب على االختصاص بعد ضمير فهذا هو األغلب يف الباب، وقد جاء النص

ا أْن يأيت المنصوب على االختصاص بعد ضمير  المخاطب قلياًل، هذا قليٌل جدًّ

، أي: بك نرجو "بك اهلل نرجو الفضل"المخاطب، قالوا: ومن ذلك قولهم: 

أعني اهلل  "بك"الفضل، ولفظ الجاللة منصوٌب على االختصاص، كأّن هو قال: 

 ."نرجو الفضل"

ج عليه قوله "انك اهلل العظيمسبح"ومن ذلك:  ، أي سبحانك أعني اهلل، وُخرِّ

 :(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک) 
 إعراب ما ،(ٹ ڤڤ) قال: ثم خطاب، ضمير هذا (ڇ) ،[33األذزاب:]

 وجَان: َيه يجوز ؟(ٹ ڤڤ)
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 محذف لفعلٍ  به مفعوٌل  يعني االختصاص، على منصوٌب  يكون أنْ  :األول - 

 (ژ ژ ڑ ڎ ڈ ڈ) أخص، أو أعني نحو: تقديره
 يعني يخاطبهم. (ٹ ڤڤ)أعني  [33األذزاب:]

أْن يكون مناًدى، يعني يا أهل البيت، فكالهما جائز ومتجه، والوجه ال اين:  -

إال أّن كونه مناًدى أفضل لماذا؟ ألّن مجيء االختصاص بعد ضمير المخاطب 

قليل، فال يحسن عليه تخريج القرآن، وال يأيت االختصاص بعد ضمير الغائب 

 اتفاًقا.

بان لنا من  ر  االخ صاَ وال رَ بينه وبين الندام أن  هناك َروً ا بين 

 المناى  وبين المنصوب على االخ صاَ: 

أّن االختصاص ليس معه حرف نداء، وأّن االختصاص ال  من ه ْ ال روَ:

يقع يف أول الكالم، ال ُبدَّ أْن يتقدمه شيء، وأّن االختصاص يشرتط فيه أْن يتقدمه 

مير متكلم ويقل أْن يتقدمه ضمير مخاطب، وأّن االختصاص يكون بأل قياًسا ض

 نحن الُعرَب، وكل هذه األشياء ال تكون يف النداء كما سبق.

 الباب التالي هو:
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 باب التحذير واإلغراء

 َعفد ابن مالك ه ا الباب يف خمسن أبيا   ال َيَا:

ُْ َنَصاااْب 622 ااارَّ َوَنْحاااَو ااااَك َوالشَّ  .إيَّ

 

ُْ َوَجااااااْب مُ   ر  بَِمااااااا اْ اااااا َِ اُر  َحاااااا ِّ

اا اْنُساْب َوَماا623  ا إِليَّ ٌَ   ََْ  .َوُىوَن َع

 

ُْ َ اااااْ ُر َِْعِلاااااِه َلاااااْن َيلَزَمااااااا   ِ اااااَوا

َْااااِ  َأِو ال َّْ اااااَرارِ 624   .إالَّ َمااااَ  الَع

 

اااااِر   ا السَّ ٌَ ااااْيَ َم الضااااي م َيااااا   َكالضَّ

ُْ َأَ ااااا   625  اااااا ااااااَ  َوإِيَّ  .َوَ ااااا َّ إِيَّ

 

 َ اابِْيِ  الَفْصااِد َمااْن َ اااَ  اْنَ َبااْ  َوَعااْن  

ااااا اْجَعاااااَل 626  َر بِااااالَ إِيَّ  .َوَكُمَحاااادَّ

 

ااااَل   َُصِّ اااا ُكااا ِّ َماااا َ اااْد 
 ُمْ اااًر  بِاااِه َِ

هو تنبيه المخاطب عن أمٍر ليحذره ويتجنبه، هذا يف اللغة،  ال ح ير يف الل ن: 

وٍف تقديره نحو فالتحذير هو اسٌم منصوٌب لفعٍل محذأما يف اصَال  النحويين: 

: هو تنبيه المخاطب إلى أمٍر ليفعله ويلزمه، واإل رام اإل رام يف الل ناحذر، 

: هو اسٌم منصوٌب لفعٍل محذوٍف تقديره نحو واصَالًذا يف اصَال  النحويين

 الزم.

 :والتحذير واإلغراء هلما يف اللغة ثالثة استعماالت وهذا الذي يهمنا 

يكون إال يف التحذير دون اإلغراء ويكون بإياك  : وهو الاال  عمال األول -

وأخوات إياك، إياك معروفة وأخواهتا: إياِك وإياكما وإياكم وإياكن، وهو ُيستعمل 

، وُيستعمل دون عطف كأْن تقول: "إياك والشر، إياك والتأخر"بالعطف كأْن تقول: 

إياك "أو  "ألسدإياك من ا"، وُيستعمل وحده كأْن تقول: "إياك الشر، إياك التأخر"

، فهذه أساليب كلها "إياك إياك والشر"، ويجوز أْن ُيكرر فتقول: "من الشر

مستعملٌة يف اللغة، والتقدير تقدير الفعل الناصب تقدر الفعل الناصب فعاًل مناسًبا 

 للمعنى.

تقدر إياك ُأحذر واحذر الشر، إياك ُأحذر فإياك هذا  "إياك والشر": َاألول -
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ٍل محذوف تقديره ُأحذر إياك ُأحذر، والشر أي واحذر الشر، احذر: مفعوٌل به لفع 

 هذا فعل، والفاعل مسترت تقديره أنت، والشر: مفعوٌل به.

بال عطف تقدره على نحو: ُأحذرك الشر،  "إياك الشر": واأل لوب ال اين -

فالفعل ُأحذر، والكاف مفعوٌل به، والشر: مفعوٌل به ثاٍن، أحذرك الشر، احذف 

؟ الكاف ضمير متصل، فإذا حذفت "ُأحذرك"عل ُأحذر، ماذا سيبقى من قولك: الف

ُأحذر الضمير المنفصل ال يستقيم بنفسه، ال يقوم بنفسه، حينئٍذ تقلبه إلى ضميٍر 

 وهكذا. "إياك الشر"منفصل 

وهذا الفعل الناصب والذي قدرناه بأحذر ال يجوز إظهاره مطلًقا، بل يجب 

تستعمل هذا األسلوب إال بالحذف، ومن ذلك أْن تقول: حذفه؛ ألنَّ العرب لم 

، كل هذا "إياكم والمخالفة، إياكم والسرعة، إياكما والتأخر، إياكن والتربج"

يدخل يف أسلوب التحذير، وهذا األسلوب أو هذا االستعمال األول هو الذي 

ُْ َنَصْب ُمَح ِّ يف قوله: ) ذكره ابن مالك  رَّ َوَنْحَو (، أي نصبه ر  إيَّاَك َوالشَّ

ُْ َوَجْب محذٌر، نصبه بماذا؟ ) (، يعني بفعٍل استتاره واجب، استتاره أي بَِما اْ  َِ اُر

 حذفه.

ا إِليَّا اْنُسْب ) ٌَ   ََْ يجوز أْن يأيت دون  "إياك والشر"(، يقول: إّن َوُىوَن َع

، فهذا هو االستعمال األول للتحذير أْن يكون بإياك "إياك الشر"عطف، فتقول: 

 وأخواته.

: وهو يكون للتحذير ولإلغراء، ويكون بأسماٍء مضافٍة إلى األ لوب ال اين -

ضمير المحذر، تأيت باسٍم، ثم تضيفه إلى الذي تحذره، ويكون على ثالثة أوجه: 

، ويكون بالعطف كقولك: "وطنك وطنك"أو  "رأسك رأسك"بالتكرار كقولك: 

بال عطٍف وال تكرار ، ويكون "وطنك وأهلك"، وكقولك: "رأسك ويدك"

 ."وطنك"، وكقولك: "رأسك"كقولك: 
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، والمثال الثاين لإلغراء "رأسك"للتحذير  -كما ترون-المثال األول 

، وكلها أي بالتكرار أو بالعطف أو بال عطٍف وتكرار كلها منصوبٌة بأفعاٍل "وطنك"

مناسبة محذوفٍة وجوًبا مع العطف، العطف ليس الحذف، محذوفٍة وجوًبا مع 

 العطف والتكرار، ومحذوفٍة جواًزا مع غيرهما.

يعني احفظ رأسك أو صن رأسك، وإذا  "رأسك رأسك"فإذا قلت مثاًل: 

، أي احفظ وطنك وأهلك، أو اخدم وطنك وأهلك، أو "وطنك وأهلك"قلت: 

 "رأسك والسقف"انفع وطنك وأهلك، تقدر الفعل المناسب، وإذا قلت مثاًل: 

 كيف تقدر ذلك؟ 

 [.@41:45-41:43] الَالب:

احذر رأسك، كيف يحذر رأسه؟! احفظ رأسك واحذر السقف،  الشيخ:

فتقدر فعاًل مناسًبا العرب تفهم الكالم، احفظ رأسك واحذر السقف وهكذا، تقدر 

 أفعااًل مناسبة.

: وهو يكون أيًضا للتحذير واإلغراء ويكون باالسم األ لوب ال الا -

نه منصوًبا، وهو على ثالثة أوجٍه أيًضا كالثالثة المحذر منه، تأيت باالسم المحذر م

السكين "، وبالعطف كقولك: "السكين السكين"السابقة: بالتكرار كقولك: 

، تحذر أحًدا أو "السكين"، ويكون بال تكراٍر وال عطف كأْن تقول: "والشوكة

، وكلها كذلك منصوبٌة بأفعاٍل مناسبة "السكين"طفاًل من هذا األمر فتقول: 

 فٍة وجوًبا مع العطف والتكرار ومحذوفٍة جواًزا مع غيرهما.محذو

السكين "أي احذر السكين، وكذلك لو كررت  "السكين"فإذ قلت للطفل: 

على تقدير احذر هذه األشياء، ويف هذا يقول ابن  "السكين والشوكة"أو  "السكين

 : مالك 
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 َوَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

ُْ َ اااااْ ُر َِْعِلاااااِه َلاااااْن َيلَزَمااااااا   ِ اااااَوا

َْااااااااِ  َأِو ال َّْ ااااااااَرارِ إالَّ َماااااااا   َ  الَع

 

اااااِر   ا السَّ ٌَ ااااْيَ َم الضااااي م َيااااا   َكالضَّ

ُْ قال: )  (، يعني ما سوى األسلوب األول المستعمل معه إياك َوَما ِ َوا

وأخواته، إياك التحذير بإياك فعله واجب الحذف تماًما، وما سوى هذا األسلوب 

( يعني َيلَزَما َلنْ ( يعني حذف فعله )َ ْ ُر َِْعِلهِ إذا حذرت أو أغريت بغير إياك، ف)

 لن يجب بل هو جائز إْن شئت أْن تصرح به وإْن شئت أْن تحذفه.

َِْ  َأِو ال َّْ َرارِ )  رأسك "أو كررت  "رأسك والسيف"(، إْن عطفت إالَّ َمَ  الَع

فالحذف حينئٍذ واجب هكذا تفعل العرب يف لغتها، ثم مثَّل فقال:  "رأسك

ْيَ َم ) أي احذر  "الضيغم الضيغم"(، كأْن تحذر من األسد فتقول: الضي مَكالضَّ

 الضيغم.

ومن األمثلة على ذلك واألمثلة على ذلك كثيرة كأْن تقول مثاًل كقول العرب: 

، يخاطب رجاًل اسمه مازن فيقول: يا مازُن، ثم حذف "ماز رأسك والسيف"

ذف ماذا ُيسمى يا حرف النداء وحذفه جائز، ثم حذف النون من مازن، وهذا الح

إخوان؟ ُيسمى الرتخيم وهو الدرس الذي أخذناه قبل ذلك، فَرخم يعني حذف 

، أي احفظ "رأسك والسيف"، ثم قال: "مازِ "آخر االسم تخفيًفا وتحبًبا، فقال: 

 رأسك واحذر السيف.

 قول الشاعر:

 خاا   الَريااق لماان يبنااا المنااار بَااا

 

 وأباارز ببااارزة ذيااا اضاااَرك الفااادر 

الَريق (، الفعل خّل لو حذفه فقال: )خ   الَريق لمن يبنا المنار بَايقول: ) 

يريد خّل الطريق  "الطريق"(، يخاطب رجاًل لم يحسن، فقال: لمن يبنا المنار بَا

(، وجاز له أْن يحذف الفعل، فيقول: خ   الَريقلجاز له أْن يصرح بالفعل )
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  معطوًفا.يعني خله؛ ألّن الطريق هنا ليس مكرًرا وال "الطريق"

 : مم  ال ابن مالك

ُْ َأَ اااااااا    ااااااااا اااااااااَ  َوإِيَّ  َوَ اااااااا َّ إِيَّ

 

 َوَعااْن َ اابِْيِ  الَفْصااِد َمااْن َ اااَ  اْنَ َبااْ   

فناه قلنا هو تنبيه المخاطب إلى الشيء ليحذره، تنبيه   سبق أّن التحذير عندما عرَّ

كون المخاطب فالتحذير ال يكون إال للمخاطب، يعني ال يكون للمتكلم وال ي

للغائب، ومع ذلك جاء يف السماع التحذير للمتكلم، قال ابن مالك: وهذا شاذ 

أنه  ◙مع المتكلم، ومن ذلك األثر المروي عن عمر بن الخطاب  (َ  َّ إِيَّا َ )

 ."إياي وأْن يحذف أحدكم األرنب"قال: 

يعني هناهم أْن يحذفوا األرنب بالحصى، أي يقتلوها بالرمي بالحصى، فقال:  

إياكم وأْن يحذف "، والقياس إياكم بالخطاب "اي وأْن يحذف أحدكم األرنبإي"

ُْ ، وأشذ من مجيء التحذير للمتكلم مجيئه للغائب قال: )"أحدكم األرنب ا َوإِيَّ

إذا بلغ الرجل "(، يعني مجيئه للغائب أشذ، ومن ذلك قول بعض العرب: َأَ    

 ."الستين فإياه وإيا الشواب

ل الستين فال ينبغي له أْن يتولع بشابة، الشواب جمع شابة يقول: إذا بلغ الرج

هذا رأيه على كل حال، نحن يهمنا فقط اللفظ والحكم اللغوي، أما المعاين ال 

 هتمنا كثيًرا، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثالث بعد املئة 

﷽ 
 

ب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله الحمد هلل ر 

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل بكم يف هذه الليلة ليلة 

االثنين الثالث والعشرين من شهر ربيٍع األول من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة 

د بحمد اهلل وبتوفيقه الدرس ، ونعقوألف من هجرة المصطفى 

 .-عليه رحمة اهلل-الثالث بعد المئة من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك 

نبدأ الدرس بشرح البيتين الباقيين من هذا الباب )باب التحذير واإلغراء(، 

عرفنا من قبل أّن هذا الباب يدخل يف المفعول به، فالمنصوب فيه يف الحقيقة 

ا وجوًبا وإما جواًزا على تفصيٍل ذكرناه من قبل، مفعوٌل به بفعٍل محذوف إم

والمعنى يعود إلى اإلغراء هبذا المنصوب أي الحث على فعله، وهذا الذي 

يسمونه اإلغراء، وإما أْن يعود إلى التحذير منه والتنفير، وهذا الذي يسمونه 

 التحذير.

نا من ، وذكرالتحذير ذكرنا أّن له أساليب شرحناها يف أبيات ابن مالك 

، فبعد أْن "إياك والشر"أو  "إياك الشر"أحكامه أنه إنَّما يكون للمخاطب فتقول: 



 

 
e 

g h 

f  49 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

: أّن القياس واألصل يف هذا الباب أْن يكون للمخاطب قال  ذَكر 
ُْ َأَ    ) ا  (.َوَ  َّ إِيَّاَ  َوإِيَّ

يقول: إنه جاء يف السماع القليل استعمال هذا الباب للمتكلم، وهذا قوله: 

: ◙وما يروى عن عمر  ◙(، ومن ذلك ما جاء عن عمر إِيَّا َ  َ  َّ و)

 "إياكم والحذف"، أو نحو ذلك، فلم يقل: "وإياي وأْن يحذف أحدكم األرنب"

مثاًل؛ ألنه كان ينهى عن الحذف؛ ألنه ال يقتل األرنب بل قد يفقع العين وال ينفع، 

ال هذا جاء يف السماع ، فق"إياي"إلى التكلم فقال:  "إياكم"فخرج عن القياس عن 

 فُيحرتم ولكنه ال ُيقاس عليه، ُيقال إنه شاذ، أي شاٌذ يف القياس ال ُيقاس عليه.

ُْ َأَ    وجاء أيًضا يف السماع القليل استعمال هذا الباب مع الغائب ) ا (، أي َوإِيَّ

استعمال هذا الباب مع الغائب أكثر شذوًذا من استعماله مع المتكلم، وهذان 

القليالن ال ُيقاس عليهما، وَمن قاس عليهما فقد بعد عن الصواب،  السماعان

(، أي ابتعد عن القصد والعدل؛ ألّن َوَعْن َ بِْيِ  الَفْصِد َمْن َ اَ  اْنَ َبْ  وهذا قوله: )

أّن القياس إنَّما يكون على  -كما عرفنا من قبل-القصد والعدل عند النحويين 

عموًما، وأما القليل فال ُيقاس عليه إال يف حاالٍت  الكثير يف هذا الباب ويف األبواب

 ذكرناها من قبل عدة مرات.

وهبذا يكون قد انتهى من الكالم على التحذير بأحكامه وأنواعه، ليجعل 

 لإلغراء بيًتا واحًدا قال فيه:

اااااااا اْجَعااااااااَل  َر بِااااااااَل إِيَّ  َوَكُمَحااااااادَّ

 

ااااَل   َُصِّ اااا ُكااا ِّ َماااا َ اااْد 
 ُمْ اااًر  بِاااِه َِ

ام يفول اإل رام يف أذ امه كال ح ير بال إيَّا؛ ألننا ٌكرنا أن  ال ح ير يأتا اإل ر 

 على هريف ين:

 ."إياك والشر"أو  "إياك الشر"إما بإيا كأْن تقول:  -
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رأسك "أي احذر، أو  "األسد األسد"وإما أْن يكون بال إيا كأْن تقول:  - 

 ونحو ذلك. "والسقف

وإنَّما يكون كالتحذير يف كل أحكامه إال أنه ال فقال: إّن اإلغراء ال يكون بإيا، 

، أي الزم العلم، وهو "العلم العلم"يأيت بإيا، فلهذا يمكن أْن تقول يف اإلغراء: 

كالتحذير يف أحكام الحذف، فعند التكرار أو العطف يكون النصب بفعٍل محذوٍف 

ا، ما تقول: ، هنا يجب أْن تحذف فعل اإلغراء وجوبً "العلم العلم"وجوًبا كقولك: 

 ."العلم العلم"الزم العلم العلم وإنما تقول: "

، أي الزم الحفظ والفهم "الحفظ والفهم"وكذلك مع العطف لو قلت: 

فتحذف وجوًبا، وأما إذا أغريت بال تكراٍر وال عطف فإّن الحذف يكون جائًزا، 

وا العلم يعني الزموا العلم، فيجب أْن تقول: الزم "العلم يا إخوان"كأْن تقول: 

 ويجب أْن تقول: العلم؛ ألنك لم تكرر ولم تعطف.

 فهذا ما يتعلَّق بالباقي من باب التحذير واإلغراء.

 (َأْسَماُء اأَلْفَعال َواأَلْصَواِت: )قال 

 :ثم عقد هذا الباب يف ثمانية أبيات، نبدأ كالعادة بقراءهتا فقال 

ْعاَ  َكَشا َّاَن َوَصاهْ 627
 .َما َنااَب َعاْن َِ

 

ْْ َوَماااااهْ   ْعاااااَ  َوَكاااااَ ا َأوَّ
 ُهاااااَو اْ اااااُم َِ

َعاا  كااكِمْيَن َكُ اارْ 628  َْ  .َوَمااا بَِمْعنَااى ا

 

اااااااَ  َنااااااُزرْ   ََ ُْ َكااااااَوْ  َوَهْي  َوَ ْيااااااُر

 .َوالِ ْعاااُ  ِماااْن َأْ اااَما ِِه َعَلْيَ اااا629 

 

 َوهَ اااااااَ ا ُىوَناااااااَك َماااااااْ  إَِلْيَ اااااااا 

 .َكاااااَ ا ُرَوْياااااَد َبلاااااَه َناِصاااااَبْينِ 630 

 

 ِن الَفْ ااااااَ  َمْصاااااااَدَرْينِ َوَيْعَمااااااالَ  

اا631  ََ  .َوَما لَِما َتنُوَب َعنُْه ِمْن َعَما  َل

 

اااااْر َمااااااا لِااااااِ   َِْيااااااِه الَعَماااااا    َوَأخِّ

نُ 632   .َواْذُ اااْم بَِ نْ ِْيااارِ الَّاااِ   ُينَاااوَّ

 

ُْ َبااااااايِّنُ   اااااااا َوَتْعرِْياااااااُ  ِ اااااااَوا ََ  ِمنْ

 .َوَماااا بِاااِه ُخوهِاااَب َماااا الَ َيْعِفاااُ  633 

 

 اْ ااِم الِ ْعااِ  َصااوَتك ُيْجَعااُ  ِمااْن ُمْشاابِِه  
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 .َكَ ا الَِّ   َأْجاَد  ِذَ اَياًن َكَفاْب 634

 

ااَو َ ااْد َوَجاااْب   َْ ََ  َوالااَزْم بِنَااا النَّاااوَعْيِن 

   يف مثانية أبيات تكلم فيها على موضوعني: -كما رأيتم-عقد الباب 

 ولى.: أسماء األفعال يف ستة أبيات أو يف ستة األبيات األالموضوع األول -

 : أسماء األصوات يف البيتين األخيرين.وال اين -

، بدأ بتعريف فنبدأ بالكالم على أسماء األفعال تبًعا ألبيات ابن مالك 

 اسم الفعل ومثَّل له بأربعة أمثلة، فقال:

ْعاااَ  َكَشااا َّاَن َوَصاااهْ 
 َماااا َنااااَب َعاااْن َِ

 

ْْ َوَماااااهْ   ْعاااااَ  َوَكاااااَ ا َأوَّ
 ُهااااَو اْ اااااُم َِ

ف يف هذا  البيت أسماء األفعال بأهنا أسماٌء تنوب عن األفعال يف المعنى  عرَّ

والعمل، أسماٌء أي هي أسماء ليست أفعااًل وال حروًفا، إال أهنا نابت عن الفعل يف 

شيئين يف المعنى فمعناها ومعنى الفعل سواء، والعمل فهي والفعل يف العمل 

 وم َّ  أل مام األَعال بأربعن أم لن:سواء، 

، أي "شتان زيٌد وعمروٌ "( بمعنى الفعل الماضي افرتق، ُيقال: َ  َّانَ : )األول -

فزيٌد: فاعل،  "افرتقا زيدٌ "افرتقا زيٌد وعمرٌو، هما يف المعنى واإلعراب سواء، 

 ، زيٌد: فاعل."شتان زيٌد وعمروٌ "و

فاعله ضميٌر  "اسكت"( وهو بمعنى اسكت، تقول: َصهْ : )والم ال ال اين -

 تقديره أنت، وصه: فاعله ضميٌر مسترت وجوًبا تقديره أنت. مسترت وجوًبا

ْْ : )والم ال ال الا - ( بمعنى أتعجب أو أعجب، وهو بمعنى الفعل َأوَّ

 المضارع كما ترون.

 ( بمعنى اكفف أو انكفف.َمهْ : )والم ال الراب  -

فاسم الفعل لفظه اسم، نحكم على لفظه بأنه اسم؛ ألنه يقبل عالمًة من 



 

 
e 

g h 

f  52 
 شرح ألفية ابن مالك

، والذي يقبل "صه وصٍه، ومه ومٍه، وأف وأٍف "اإلسمية كالتنوين، تقول: عالمات  

 "صه"التنوين اسٌم كما سبق يف عالمات اإلسمية، وأما معناه فمعنى الفعل؛ ألّن 

 معناه اسكت.

إًذا فاسم الفعل خارجه اسم وداخله فعل، ولذا ُيعامل لفظه معاملة األسماء، 

 وُيعامل معناه معاملة الفعل.

تبَين ذلك تبين لكم لماذا اختلف النحويون يف نوع هذه الكلمات أهي فإذا 

 على  ولين للنحويين:أسماٌء أم أفعال؟ 

 : هو قول جمهور النحويين ومنهم البصريون أهنا أسماء.الفول األول -

: قول جمهور الكوفيين أهنا أفعال، والراجح قول الجمهور، والفول ال اين -

ضح فيها الرتجيح، وقول الكوفيين يقولون فاسد لشدة وهذه من المسائل التي يت

 واألىلن على َساىْ ك يرة:ضعفه، 

ليست على صيغ األفعال،  -التي ذكرنا شيًئا منها-أّن أسماء األفعال  منَا: -

األفعال لها صيٌغ محددٌة واضحة، فالماضي َفعل والمضارع يفعل واألمر افعل، 

وشتان وهيهات وصه ليست على شيٍء من والصيغة قد يكون لها أكثر من صورة، 

 هذه الصيغ.

: أنَّ من أسماء األفعال ما يقبل التنوين، وهذا واألمر ال اين مما ي سد  ولَم -

: إذا كان عندك نوع وبعض أفراده َقبل والفاعدة تفولباتفاق كأٍف وصٍه وآٍه، 

 التنوين، إًذا فهذه األفراد أسماء وحكم النوع واحد.

 فراد تكون أسماء؛ ألّن بعضها قبل التنوين.إًذا فجميع األ

أّن من أسماء األفعال ما جاء على  ومن األمور ال ا ت سد  ول ال وَيين: -

حرفين كصه ومه، وليس هناك فعٌل يأيت على حرفين، الفعل يأيت ثالثًيا ويأيت رباعًيا 
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من ذلك إال  يف المجرد، ويف المزيد يأيت رباعًيا وخماسًيا وسداسًيا، وال يأيت أقل

بحذف يعني تحذف منه حرًفا، هو ثالثي، ثم تحذف حرًفا فيكون ثنائي، إًذا فهو 

، إًذا "قف"، هي وقف، ثم حذفت الواو لعلٍة تصريفية فقلت: "قف"ثالثي مثل: 

 فهو ثالثي.

أما األسماء األسماء قد تأيت على حرفين وقد تأيت على حرف وذلك يف 

حرف  "ذهبوا"رفان باتفاق مثل واو الجماعة يف هذا ح "هو"المبنيات، كالضمير 

 باتفاق، وذَكر النحويون أدلًة أخرى أيًضا إلفساد قول الكوفيين نكتفي هبذه األمور.

 :بعد أْن عَرف ابن مالك أسماء األفعال ومثَّل لها قال 

َعاااا  كااااكِمْيَن َكُ اااارْ  َْ  َوَمااااا بَِمْعنَااااى ا

 

اااااااَ  َنااااااُزرْ   ََ ُْ َكااااااَوْ  َوَهْي  َوَ ْيااااااُر

  يف هذا البيت ذَكر  :أّن أمساء األفعال من حيث املعنى ثالثة أقسام 

 إما أْن تأتا بمعنى َع  أمر. -

 وإما أْن تأتا بمعنى َعَ  مضارع. -

 وإما أْن تأتا بمعنى َعَ  ماَض. -

 َالفسم األول
ٌ

: اسم فعٍل أو اسٌم بمعنى فعل أمر، ومثَّل له بآمين اسم فعٍل مبني

( َكُ رْ ى استجب، وهو أكثر األقسام وهذا الذي نصَّ عليه بقوله: )على الفتح، بمعن

 "صه"أي: أنه أكثر من القسمين اآلخرين وأمثلته كثيرة؛ ألنه أكثر األقسام، مثل 

 "دراكِ "بمعنى انزل و "نزالِ "، "دراِك زيًدا"ومثل  "نزالِ "، ومثل "مه"ومثل 

 بمعنى أدرك وهكذا.

 : اسٌم بمعنى الفوالفسم ال اين
ٌ

عل الماضي، ومثَّل له هبيهات اسم فعٍل مبني

، يعني "هيهات العلم عن الكسول"على الفتح بمعنى الفعل الماضي َبُعد، تقول: 

 َبُعد العلم، قال الشاعر:
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 هيَاااا  هيَاااا  العفياااق وَمااان باااه 

 

 نواصااااله بااااالعفيق وهيَااااا  خاااا    

يق فاعل، ( يعني َبُعد هذا مكان َبُعد العقيق والعقهيَا  العفيقيقول: ) 

( فاعل، وسيأيت أّن هذا الباب قائٌم على السماع، فلهذا الباب هيَا  العفيقو)

 سهل ما يف اجتهادات وتنظر وتتأمل هو سماع.

( فاعل، وجاء يف السماع هيَا  العفيقفلهذا سُيقال لك مثاًل يف هيهات: ) 

 (ۇ ۇ ۆ ۆ)دخول الالم على فاعل هيهات سماع، كقوله تعالى: 
واهلل أعلم: هيهات ما توعدون، يعني هيهات َبُعد  األص  الل و  ،[36:الم منون]

 الذي توعدون، ثم دخلت الالم، فالالم حينئٍذ زائدٌة للتوكيد.

: اسٌم بمعنى الفعل المضارع، ومثَّل له ابن مالك بوي بمعنى والفسم ال الا

ۉ ۉ ې )وردت يف القرآن الكريم  -كما تعرفون-أتعجب أو أعجب، وهذه 

وي بمعنى أتعجب أو أعجب، أتعجب لعدم فالحهم  ،[82الفصص:] (ې

 مع حرصهم على الدنيا.

بمعنى الماضي -ثم ذَكر يف آخر البيت أّن هذين النوعين األخيرين 

اَ  أهنما قليالن، فقال: ) -والمضارع ََ ُْ َكَوْ  َوَهْي ، َنُزرْ  َوَ ْيُر : وهنا مسألن(، أي قلَّ

يذكرها ابن مالك وهي ما إعراب أسماء األفعال يف أعلم أنكم ستسألون عنها ولم 

( العقيق: فاعل؛ ألهنا تعمل عمل الفعل كما سيأيت، لكن هيَا  العفيقأنفسها؟ )

الفاعل مسترت وجوًبا تقديره أنت،  "صه"هي يف نفسها ما إعراهبا؟ عندما تقول: 

 ا؟صه نفسها ما إعراهبا؟ آمين ما إعراب آمين؟ أسماء األفعال ما إعراهب

يف ذلك ثالثة أقواٍل للنحويين عندما يأيت الخالف حاولوا أْن تفهموا سبب 

الخالف، لماذا اختلف النحويون؟ ما اختلفوا إال لسبب بناًء على هذا السبب يتبين 

قوة القول وضعفه، وكلما تعمق اإلنسان يف معرفة هذه القياسات النحوية، عرف 
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 بين هذه األقوال. أسباب خالف النحويين وقوي عنده الرتجيح

أهنا يف محل نصب مفعوٌل مطلق،  الفول األول يف إعراب أ مام األَعال: -

يقولون: هذه مفاعيل مطلقة؛ ألّن هؤالء يرون أهنا نائبٌة عن المصدر يف الحقيقة، 

أتعجب تعجًبا، وهذا هو رأي  "وي"معناه الدقيق اسكت سكوًتا، و "صه"فقولك: 

 ربد.أبي عثمان المازين شيخ الم

فعلى ذلك كل أسماء األفعال تعرهبا وأنت مرتاح إعراًبا واحًدا أهنا مفعوٌل 

مطلق، ونعرف وسيأيت يف آخر الباب أهنا جميًعا مبنية على حركات أواخرها، إًذا 

 فإعراهبا لفظي أم محلي؟ محلي.

ماذا سنقول  ،[23اإل رام:] (ہ ہ ہ ھ) "أف"فإذا أردنا أْن نعرب مثاًل 

سنقول: مفعوٌل مطلق، اإلعراب مفعوٌل مطلق منصوب أو يف  ؟(ھ)يف إعراب 

 على الكسر، تريد أْن تبين نوعه قل: اسم فعل ال 
ٌ

محل نصب؟ يف محل نصب مبني

 بأس.

قلنا: بيان النوع مع األسماء زيادٌة يف اإلعراب ليس إعراًبا، إعراب االسم أْن 

ال، تمييز وهكذا، هذا تبين موقعه يف الجملة مبتدأ، خرب، فاعل، مفعول به، ح

اإلعراب يف األسماء بخالف الفعل والحرف، الفعل والحرف إذا أردت أْن تبدأ 

إعراهبما فتبين نوعهما فعٌل ماٍض، فعٌل مضارع، فعل أمر، حرف جر، حرف 

 نصب، أما االسم ال تبين نوعه.

ما تقول: اسم، ما تقول: علم، ما  "جاء محمد"إذا أردت أْن تعرب محمد يف 

ول: اسم مفعول، وكل ذلك صحيح لكن ليس هذا اإلعراب، اإلعراب أْن تبين تق

موقعه وقع بحيث يدل على الفاعل، فتقول: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، فلو 

زدت وهو علم وهو اسم وهو اسم مفعول، هذه كلها زيادات إال أّن المعربين 
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عادة ليست واجبة لكنها جرت عادهتم على النص على نوع االسم إذا كان مبنًيا،  

 عادة.

 على الكسر يف محل نصب "أٍف "فال بأس أْن تقول يف إعراب  
ٌ

: اسم فعٍل مبني

 على 
ٌ

مفعوٌل مطلق، أو تقول: اسم فعٍل وهو مفعوٌل مطلق يف محل نصب مبني

الكسر، أو تقول ما شئت لكن تأيت هبذه األركان الثالثة: مفعول مطلق هذا بياٌن 

 على الكسر هذا بيان لموقعه يف الجملة
ٌ

، يف محل نصب هذا بياٌن لحكمه، مبني

 لحركته، هذه أركان اإلعراب تأيت هبا رتبتها أو لم ترتبها ال بأس بذلك.

: أهنا ال محل لها من اإلعراب، الفول ال اين يف إعراب أ مام األَعال -

 ال رفع وال
ٌ

 نصب يقولون: ال محل لها من اإلعراب، يعني ليس لها حكٌم إعرابي

وال جر وال جزم، لّم؟ قالوا: حماًل على فعل األمر والفعل الماضي، ونعرف أهنما 

ال محل لهما من اإلعراب ال تدخلهم األحكام اإلعرابية، وهذا رأي األخفش 

 وجماعة، وهو الذي أيده ابن مالك.

: وهو قوٌل يف ظاهره لطيف القول الثالث أّن أسماء األفعال يف الفول ال الا -

ل رفٍع مبتدأ، ومرفوعها يعني فاعلها ومرفوعها سد مسد الخرب، هي مبتدأ مح

 لنا المب دأ ، هذا يف المبتدأ، "أقائٌم زيدٌ "وفاعلها سد مسد الخرب، فتكون كقولهم: 

 ت كرون نوعان:

 ."زيٌد قاٌئم"المبتدأ الذي له خرب  -

الوصف : المبتدأ الذي سد مرفوعه مسد الخرب، وذلك مع والنوع ال اين -

 المعتمد على نفٍي أو استفهام.

الهمزة حرف استفهام، وقائٌم: مبتدأ، وزيٌد: فاعٌل  "أقائٌم زيٌد؟"فإذا قلت: 

باسم الفاعل، فاعٌل سد مسد الخرب، وأقوى هذه األقوال عندي ولكٍل اختياره، 
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أقوى هذه األقوال عندي األول أهنا مفاعيل مطلقة، وهذا الذي أرشد إليه وأدرسه، 

 الثاين وهو الذي اختاره كثيٌر من النحويين خاصًة المتأخرون، ثم الثالث. ثم

 : مم بعد ٌلك  ال ابن مالك

 َوالِ ْعااااااُ  ِمااااااْن َأْ ااااااَما ِِه َعَلْيَ ااااااا

 

 َوهَ اااااااَ ا ُىوَناااااااَك َماااااااْ  إَِلْيَ اااااااا 

 َكااااااااَ ا ُرَوْيااااااااَد َبلااااااااَه َناِصااااااااَبْينِ  

 

 َوَيْعَمااااااالَِن الَفْ ااااااَ  َمْصاااااااَدَرْينِ  

لكم: إّن ]ألفية[ ابن مالك هي أسهل المنظومات العلمية تعلمون  يعني إذا قيل 

ذلك، نعم، ]ألفية[ ابن مالك هي أسهل المنظومات العلمية من حيث النظم، لكن 

لو مثاًل اطلعتم على منظوماٍت علمية أخرى كألفية العراقي يف الحديث مثاًل أو 

مالك، وفيها أبيات  منظومات أخرى ووازنتم رأيتم بالفعل سهولة ]ألفية[ ابن

 واعرة نبهنا عليها، لكن الحكم دائًما على األكثر واألغلب.

يف هذين البيتين أّن أسماء األفعال من حيث الوضع  ذَكر ابن مالك 

 ها  سمان:قسمان، يعني كيف وضعت؟ كيف وضعها العرب؟ 

ها أسماء األفعال المرتجلة، ما معنى مرتجلة؟ يعني لم يسبق ل :الفسم األول -

استعماٌل يف اللغة، لم ُتستعمل يف باٍب آخر يف اللغة، ثم جاءت العرب ونقلتها من 

هذا الباب وجعلتها أسماء أفعال ال، منذ وضعت من أول وضعها وضعوها أسماء 

أفعال، وهي األكثر واألشهر، وكل األمثلة السابقة من هذا الباب كصه ومه وآمين 

يعني لم ُتستعمل يف اللغة إال أسماء  وأف ووي وشتان وهيهات، كلها مرتجلة

 أفعال ليس لها استعماٌل آخر.

أسماء األفعال المنقولة وهي أسماء أفعاٍل منقولٍة من بابين  :والفسم ال اين -

مستعملين، أتت العرب إلى بابين من أبواب اللغة المستعملة، ثم نقلوا منها 

، لكن نقلوها وجعلوها كلمات وجعلوها أسماء أفعال، هي لم تكن أسماء أفعال
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 يكون من بابين: -كما قلنا-أسماء أفعال، فالنقل إلى أسماء األفعال  

أسماء األفعال المنقولة من شبه الجملة، وتعرفوا أّن شبه  :الباب األول -

الجملة نوعان: الظرف والجار والمجرور، فالمنقول من الجار والمجرور 

هنا بمعنى فعل بمعنى الزم،  "عليك"إًذا  بمعنى الزم زيًدا، "عليك زيًدا"كقولهم: 

أتوا إلى عليك وهي يف األصل جاٌر ومجرور، ثم نقلوها من باهبا وجعلوها اسم 

 فعل، يعني جعلوها اسًما بمعنى الفعل الزم.

، عليك: جاٌر ومجرور أم اسم؟ اسم وُيعرب "عليك زيًدا"حينئٍذ نقول يف: 

على القول األول، أو ال محل له من إعراب األسماء، نقول: عليك مفعوٌل مطلق 

اإلعراب على الثاين، أو مبتدأ على الثالث؛ ألنه صار اسًما اآلن، ومن ذلك قوله 

 :(ڦ ڦڦ) [:105الما دة]،  الزموا شأن  -واهلل أعلم-بمعنى

عليك بزيٍد، عليك بالعلم، عليك هبذا "أنفسكم، وقد ُتزاد الباء يف مفعوله فتقول: 

 ."الشيء

 عر:قال الشا

ااااااِل ال َتعاااااِدل بِاااااهِ  َعَلياااااَك بِالَحج  ََ 

 

 ُأماااااورُ  َعَلياااااَك  َأَذااااادًا إٌِا َنَزَلااااات 

؟ أما عليك فعرفنا إعراهبا، وأما زيًدا فمفعوٌل به "عليك زيًدا"ما إعراب  

 منصوب باسم الفعل، والفاعل مسترت تقديره أنت مسترت وجوًبا.

عنى تنح أو ارجع أو ، إليك بم"إليك عني"، تقول: "إليك"ومن ذلك قولهم: 

إليك ليست جاًرا ومجروًرا وإنَّما هي اسم فعل بمعنى  "إليك عني"نحو ذلك، 

 تنح، وهذان المثاالن ذكرهما ابن مالك يف البيت.

فمن أسماء األفعال المنقولة من الظرف  وال اين من الشبه الجملن ال رخ،

، "باب فاخرجدونك زيًدا، دونك الكتاب، دونك ال"، تقول: "دونك"قولهم: 
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خذه، فدونك اسم  "دونك الكتاب"؟ يعني خذه، "دونك زيًدا"مثاًل، ما معنى 

 فعل، وزيًدا مفعوٌل به، والفاعل مسترت وجوًبا تقديره أنت.

، ما معنى مكانك؟ يعني اثبت، هنا ما يف "مكانك، مكانكم"ومن ذلك قولهم: 

، ومن ذلك إذا قلت: معنى الظرفية، وإنما تريد أْن تقول: اثبت، فهو اسم فعل

أو  "اذهب أمامك"يعني تقدم، بخالف ما لو قلت:  "أمامك"تريد تقدم،  "أمامك"

 ، هذه ظروف إذ وقع فيها فعل."اجلس أمام زيد"

تريد  "وراءك"تريد تأخر، أو  "خلفك"تريد تقدم، أو  "أمامك"لكن لو قلت: 

لِ ْعُ  ِمْن َأْ َما ِِه َواتأخر، فتكون حينئٍذ أسماء أفعال، وهذا قول ابن مالك: )

(، فهذا َوهَ َ ا ُىوَنَك َمْ  إَِلْيَ ا( هي عليك، واأللف لإلطالق يف الشعر، )َعَلْيَ ا

 النوع األول من أسماء األفعال المنقولة التي نقلت عن شبه الجملة.

هي أسماء الفعل المنقولة من  والنوع ال اين من أ مام ال ع  المنفولن: -

تعرفون المصدر هذا أمر مستعمل يف اللغة المصادر، ذهبوا إلى المصدر، المصدر 

، يقولون: "رويد وبله"المصادر فنقلوا بعضها وجعلوها أسماء أفعال، ومن ذلك: 

 بمعنى اتركه. "بله زيًدا"بمعنى أمهله، ويقولون:  "رويد زيًدا"

ًدا، هذا مصدر من الفعل أرود بمعنى أمهل، أرود يرود إروا "رويد"نبدأ برويد 

بمعنى أمهل يمهل إمهااًل، أرود يرود إرواًدا، إرواد نأخذ هذا المصدر إرواد صغره 

 تصغير ترخيم يعني تصغير الحروف األصلية فقط فتقول: رويد.

إًذا فرويد تصغيٌر للمصدر تصغيٌر لمصدٍر مستعمل، وهذا المصدر المستعمل 

 (ڱ ڱ ڱ ڱ)له فعل أم ليس له فعل؟ له فعل، قال تعالى: 
هذا مصدر يعني تمهياًل أو إمهااًل، فهذا مصدر منصوب  (ڱ) ،[17الَارَ:]

 اسم منصوب ومنون؛ ألنه من األسماء المنونة ليس ممنوًعا من الصرف.
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درسنا  -كما سبق-هذا مصدر أو تصغير مصدر، والمصدر  "رويد"فإذا قلنا:  

له، تقول المصدر وإعمال المصدر، وعرفنا أّن المصدر يجوز أْن يعمل عمل فع

، فإذا أتيت بالمصدر جاز أْن تعمله عمل "أرود زيًدا"، وتقول: "أمهل زيًدا"مثاًل: 

بمعنى أمهل زيًدا، فرويًدا هذا مفعول مطلق، وزيًدا  "رويًدا زيًدا"الفعل فتقول: 

 ."رويًدا زيًدا"مفعول به هبذا المصدر 

تعمله، وجاز  وعرفنا يف باب المصدر أيًضا أّن المصدر إذا عمل جاز لك أنْ 

بمعنى إمهال زيٍد يعني أمهله إمهااًل،  "رويد زيدٍ "لك أْن تضيفه، فيجوز أْن تقول: 

هذا  "فهًما الدرس"هذا بالفعل، هات المصدر تقول:  "افهم الدرس"كما تقول: 

يعني افهموه  "فهم الدرس يا شباب يا إخوان فهم الدرس"أعملته، اضفه تقول: 

 أي اضربوها ضرًبا. ،[4محمد:] (ڎ ڎ)فهًما، فقال تعالى: 

إًذا فالمصدر يجوز أْن تعمله فتنصب به ما بعده، ويجوز أْن تضيفه، ثم إّن 

العرب نقلوه من المصدر ولو أبقيته مصدًرا جاز وتعامله معاملة المصدر ال 

ما يف إشكال، ثم إّن  "رويد زيدٍ "، وتقول: "رويًدا زيًدا"إشكال يف ذلك، تقول: 

 وجعلوه اسم فعل.العرب نقلوه 

رويَد "فإذا كان اسم فعٍل وأسماء األفعال كلها مبنية، بنوه على الفتح فقالوا: 

، رويَد: "رويَد زيًدا"بنوه على الفتح وأعملوه عمل الفعل، فقالوا:  "رويدَ "، "زيًدا

اسم فعل مبني على الفتح، وزيًدا: مفعوٌل به، والفاعل مسترت وجوًبا تقديره أنت، 

 يًدا إمهااًل، هذا ما يتعلق برويد.أي أمهل ز

 ، تفول:"بله"والمصدر ال اين ال   نفلوْ من المصدرين إلى أ مام األَعال 

اتركه، بله  "بله الكتاب"يعني اتركه،  "بله زيًدا"، بله بمعنى ترك، تقول: "بله زيًدا"

ل، هو كرتك إال أّن الرتك له فعل ترك يرتك ترًكا، وأما البله فليس له فعٌل مستعم
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مصدر لكن ليس له فعٌل مستعمل، ليس كل مصدٍر له فعٌل مستعمل، ويل مصدر 

 المصاىر نوعان:وليس له فعل مستعمل، وهذا سبق يف باب المصادر، 

 ما له َع . -

 وما ليس له َع . -

لو أردنا أْن نأيت بفعله على القياس، هو ليس له فعل، لكن لو أردنا أْن نأيت 

ان مثل ترك يرتك ترًكا، بله يبله بلًها، لكن ال تقول العرب: بله بفعله على القياس لك

بمعنى اتركه، ولك  "ترًكا زيًدا"يبله، وإنما تقول فقط: بله، فبله مثل ترك، تقول: 

يعني  "ترك زيدٍ "، إنسان يضرب زيًدا فتقول له: "ترك زيدٍ "أْن تضيف تقول: 

ك أْن تنقله فإْن جعلته مصدًرا اتركه، والبله لك أْن تجعله مصدًرا على أصله، ول

 كرتك زيٍد تضيفه إضافًة. "بله زيدٍ "قلت: 

اترك زيًدا،  "بله زيًدا"وإْن نقلته إلى اسم الفعل تعمله عمل الفعل، فتقول: 

 وهذا هو قول ابن مالك بعد ذلك: 

 َكااااااااَ ا ُرَوْيااااااااَد َبلااااااااَه َناِصااااااااَبْينِ 

 

 َوَيْعَمااااااالَِن الَفْ ااااااَ  َمْصااااااَدَرْينِ  

د وبله إْن نقلتهما إلى باب أسماء األفعال، فإنك ستبنيهما على يقول: روي 

، ولك أْن تبقيهما "رويَد زيًدا، بلَه زيًدا"الفتح رويَد بلَه، وتنصب ما بعدهما 

مصدرين، فيأخذان حينئٍذ حكم المصدر، وسبق الكالم على أّن المصدر يجوز أْن 

َوَيْعَمالَِن ، وهذا قوله: )"زيدٍ رويد "، ولك أْن تضيفه "رويَد زيًدا"تعمله فتقول: 

 (.َمْصَدَرْينِ ( أي: الجر )الَفْ َ  

 مم  ال ابن مالك بعد ٌلك: 

ااا ََ  َوَمااا لَِمااا َتنُااوَب َعنْااُه ِمااْن َعَماا  َل

 

اااااْر َماااااا لِااااااِ   َِْياااااِه الَعَماااااا    َوَأخِّ
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 :ذَكر يف هذا البيت حكمني من أحكام اسم الفعل 

مل عمل فعله، وهذا الذي كنا نقوله من : أّن اسم الفعل يعالح م األول -

بداية الدرس، أسماء األفعال من األسماء التي تعمل عمل فعلها كاسم الفاعل 

واسم المفعول والصفة المشبهة والمصادر، كلها أسماٌء تعمل عمل فعلها، كذلك 

أسماء األفعال تعمل عمل فعلها، إْن كان فعلها الزًما فهي مثله ترفع فاعاًل، وإْن 

 ان فعلها متعدًيا فهي مثله ترفع فاعاًل وتنصب مفعواًل.ك

بمعنى بعد العقيق، سواء يف المعنى واإلعراب  "هيهات العقيق"تقول: 

بمعنى افرتقا زيٌد وعمرٌو، فزيٌد  "شتان زيٌد وعمروٌ "فالعقيق فيهما فاعل، وتقول: 

وٌل به والفاعل بمعنى اترك زيًدا، فزيًدا مفع "تراِك زيًدا"فاعٌل فيهما، وتقول: 

بمعنى الزم زيًدا، فزيًدا مفعوٌل به  "عليك زيًدا"مسترت وجوًبا تقديره أنت، وتقول: 

 والفاعل مسترت وجوًبا تقديره أنت.

ويجب أْن ُينبه هنا إلى أّن بعض أسماء األفعال، قلنا: أسماء األفعال سماعية، 

عاٍن أكثر من فعل بعض أسماء األفعال قد تأيت على أكثر من معنى، تأيت على م

، "حيهل زيًدا"، تقول: "حيهل"بحسب السماع واالستعمال، ومن ذلك مثاًل 

 بمعنى ايته، فزيًدا مفعوٌل به والفاعل مسترت وجوًبا. "حيهل الخير"بمعنى ايته، 

، ليست بمعنى ايته؛ ألنه متعدي ايته، ال ْبدَّ أن "حيهل على الخير"ويقولون: 

بل بمعنى أقبل، إًذا فأقبل والفاعل مسترت وجوًبا، ويف تقدر فعاًل يتعدى بعلى أق

، قالوا: بمعنى أسرع بذكره وهكذا، "إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر"األثر 

وسيأيت أّن حيهل فيها أكثر من لغة، سيأيت بياهنا يف حينه، وهذا هو قول ابن مالك: 

ا) ََ  (.َوَما لَِما َتنُوَب َعنُْه ِمْن َعَم  َل

الذي للفعل الذي تنوب عنه أسماء األفعال أثبته لها، يعني أهنا  يقول: العمل
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 تعمل عمل فعلها، فهذا هو الحكم األول يف هذا البيت.

فهو أنه ال يجوز تقديم معمول اسم الفعل  وأما الح م ال اين يف ه ا البيت: -

عليه، معمول اسم الفعل ال يجوز أْن يتقَدم عليه، المعمول هو الذي يقع عليه 

، وال "دراِك زيًدا"أو  "عليك زيًدا"لعمل، يعني الفاعل والمفعول به، فتقول مثاًل: ا

، وهذا هو قول ابن "زيًدا دراكِ "أو  "زيًدا عليك"يجوز أْن تقدم المعمول فتقول: 

ْر َما لِِ   َِْيِه الَعَم مالك: ) (، ويف بعض النسخ نسخ لأللفية وأخر ما الذي فيه َوَأخِّ

 لذي وقع عليه عمل اسم الفعل يجب أْن يتأخر.العمل، يقول: ا

 إًذا ال يجوز أْن يتقدم عليه هذا قول جمهور النحويين.

قالوا: ألّن اسم الفعل يعمل باألصالة أم يعمل بالحمل والتشبيه؟ يعمل 

بالحمل والتشبيه على الفعل، إذ ال يعمل باألصالة وإنما يعمل بالفرعية، فعمله 

اءت األمور على أصلها، يعني ما يف مشكلة يف الكالم، ضعيف ال يعمل إال إذا ج

لكن ال يستطيع أْن يعمل كالفعل الفعل القوي يعمل فيما بعده وفيما قبله، ويعمل 

 مذكوًرا ومحذوًفا؛ ألّن هو األصل يف العمل.

أما اسم الفعل فهو اسم األصل فيه أنه ال يعمل، لكنه عمل هنا حماًل على 

ذا ال يعمل اتفاًقا وهو محذوف، وال يعمل متأخًرا عند الفعل فعمله ضعيف، فله

خالف يف  -أي يف وجوب تأخير معموله-الجمهور كما قلنا اآلن، وخالف يف ذلك 

زيًدا عليك وزيًدا "ذلك اإلمام الكسائي فأجاز أْن يتقدم، قال: يجوز أْن تقول: 

 وا  دل له بشاهدين:ونحو ذلك،  "دراكِ 

 (ڀ ڀ ڀڀ) سورة النساء: يف : قوله الشاهد األول -
قالوا: المعنى عليكم هنا بمعنى الزم، أي الزموا كتاب اهلل، كقولك:  ،[24النسام:]

 أي الزم زيًدا، ثم قدم المفعول به. "عليك زيًدا"
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 : قول الراجز: والشاهد ال اين - 

 ياااااا أيَاااااا الماااااا   ىلاااااو  ىون اااااا

 

 يحمااااااادون ا إين رأيااااااات النَّاااااااا  

يقل: دونك دلوي، دونك قلنا اسم فعل بمعنى خذ،  ( ولمىلو  ىونكفقال: ) 

م المفعول به فقال:  "دونك دلوي"أي خذه،  "دونك زيًدا" أي خذه، ثم إنه قدَّ

جوا هذين الشاهدين، أما اآلية فتخريجها واضح ىلو  ىونك) (، والجمهور خرَّ

 على تخريجين:

 "عليك": أنه ليس من باب اسم الفعل، تقول ال فريج األول وهو األ رب: -

ليس اسم فعل بمعنى الزم، وإنَّما هو على أصله شبه جملة جار ومجرور، وإَّنما 

هذا من باب اإلغراء الذي سبق قبل قليل، والمعنى الزموا كتاب اهلل، وعليكم جار 

ومجرور، يعني الزموا المكتوب عليكم، يعني المفروض عليكم، فهو من باب 

 اإلغراء.

أّن كتاب اهلل مفعوٌل مطلق، والمعنى  اِين: و ول  آخر ال بأ  به يف -

إلى آخر اآلية، ثم قال: كتب اهلل  [23النسام:] (ڍ ڌ ڌ)

فهًما "عليكم ذلك كتاًبا، ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه كما تقول: 

، أي افهم فهًما، فهذان القوالن متجهان وال إشكال عليهما والمعنى "الدرس

 معهما واضح وسليم.

  ( ففيه أيًضا توجيهان:أيها املائح دلوي دونكاالبيت )وأما 

: أّن عليك على أصله شبه جملة جاٌر ومجرور، ال وجيه األول وهو األ و  -

والجملة من باب اإلغراء، أي الزم دلوي، الزمه يعني الزمه وقدمه على غيري، 

هذا ودونك ظرف، يعني الدلو الذي دونك، وهذا معنى مستقيم ال بأس به بل هو 

 المعنى، ويتضح قوة هذا التوجيه أّن الشاهدين كالهما على هذا المعنى.
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فلو أنه استشهد للكسائي بشواهد ال تدخل يف باب اإلغراء، وإنما يلزم فيها أْن 

تكون أسماء أفعال لكان ذلك أقوى لالحتجاج له، ولكن عندما أخرج هذان 

نى المتبادر يف اآلية والبيت الشاهدان من هذا الباب إلى باب اإلغراء، وهو المع

 كان حملهما على ذلك أحسن وأولى.

: دلوي دونك أّن دلوي: مبتدأ ودونك: اسم فعل، وال وجيه ال اين يف البيت -

وفاعله مسترت تقديره أنت ومفعوله محذوف أي دلوي دونك، أي دلوي خذه، 

يف ذلك، وهذا  ، ال إشكال"محمٌد أكرمه، الكتاب اقرأه"وهذا ال بأس به أْن تقول: 

ال يتأتى يف اآلية؛ ألّن اآلية ظهر النصب كتاًبا، أما دلوي لم يظهر النصب فجاز أْن 

 ُيقال إهنا مبتدأ.

أّن الجمهور على أّن معمول اسم الفعل ال يتقدم عليه؛ ألنه عامٌل  والفالصن:

 ضعيف، وأسأل وأختم هبذا السؤال الدرس، ونبقي ما تبقى إْن شاء اهلل يف الدرس

القادم، سواًء شرح األبيات أو مسائل وملحوظات مهمة تتعلق هبذا الباب، ما 

(، ما الفرق بين أيَا الما   ىلو  ىون االفرق بين المائح والماتح؟ الراجز قال: )

 المائح والماتح؟

 [.@55:07] الَالب:

 المائح والماتح، المائح. الشيخ:

 [.@55:18-55:13] الَالب:

 والتحتي للتحت. الفوقي للفوق الشيخ:

 [.@5528-55:22] الَالب:

المائح الماتح كالهما فوق، الهمزة فوق والتاء فوق، الماتح هو الذي  الشيخ:

 على شفير البئر هو الذي يخرج الماء من البئر وهو على شفيره يرفعه، والمائح.
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 [.55:43@] الَالب: 

 المائح. الشيخ:

 [.@55:47] الَالب:

(، هو الذي ينزل عند قلة الماء أيَا الما  قول: )كيف هذا البيت ي الشيخ:

 ينزل إليه، كيف؟

 [.@56:02-56:00] الَالب:

يعني تريد تقصد ذلك؟ هذا غوٌر منك للمعنى ما شاء اهلل، هذا هو  الشيخ:

 الفرق بينهما، نختم بذلك، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الرابع بعد املئة 

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة 

وألف، ونحن يف جامع الطيبة المتمة لربيٍع األول من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة 

الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وبتوفيقه الدرس الرابع 

 بعد المئة بمشيئة اهلل تعالى.

يف الدرس الماضي تكلمنا على باب أسماء األفعال واألصوات، وعرفنا أّن 

يات نشرحها ابن مالك عقده يف ثمانية أبيات، شرحنا منها خمًسا وبقي منها ثالثة أب

إْن شاء اهلل تعالى يف هذه الليلة، ثم نعقب على ذلك ببعض المسائل المتعلقة هبذا 

 الباب.

 يف البيت الساى :  ال 

نُ   َواْذُ ااااااْم بَِ نْ ِْياااااارِ الَّااااااِ   ُينَااااااوَّ

 

ُْ َبااااااايِّنُ   اااااااا َوَتْعرِْياااااااُ  ِ اااااااَوا ََ  ِمنْ

وآًها وواًها أٍف ": إّن اسم الفعل إذا كان منوًنا فهو نكرة، نحو: قال  

بمعنى اتضجر، وإذا كان اسم الفعل غير  "أف"، وكلها بمعنى أتعجب، إال "وويًها
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، وذكرنا معانيها يف "هيهات وشتان وآمين ونزاِل وأّوه"منون فهو معرفة، مثل:  

الدرس الماضي، وأّن ما جاء من أسماء األفعال منوًنا وغير منون فهو حين ينون 

 نكرة وحين ال ينون معرفة.

صه وصٍه ومه "وقد جاءت أسماٌء كثيرة من أسماء األفعال على ذلك، مثل: 

بمعنى زد، وُيقال:  "إي وإهٍ "بمعنى اتحسر، وُيقال:  "آه وآٍه وآًها"، وُيقال: "ومهٍ 

بمعنى أرحب أو نحو ذلك، وسيأيت أّن لها أكثر من معنى، وماذا  "حيهل وحيهاًل "

 ينبني على ذلك؟

 المعنى، فإّن معنى النكرة غير معنى المعرفة، ويتبين ينبني على ذلك الفرق يف

، فأنت إذا "صه"ذلك يف أسماء األفعال التي جاءت منونًة وغير منونة، كقولك: 

نكرة،  "صهٍ "معرفة، وقولك:  "صه"، فقولك: "صه يا محمد، وصٍه يا زيد"قلت: 

إنه ال أي: اسكت عن هذا الحديث المعهود الذي تتكلم فيه، ثم  "صه"فقولك: 

 يمنعه عن غيره من األحاديث.

بالتنكير فمعنى ذلك أنه ينهاه عن كل شيء،  "صٍه يا محمد"وإذا قال له: 

بمعنى اسكت السكوت المعهود،  "صه يا محمد"اسكت سكوًتا مطلًقا، ف

بمعنى اسكت سكوًتا، اسكت السكوت هذا يف المعرفة، واسكت سكوًتا  "صهٍ "و

، إذا "إه"المعنى ما ذكرناه، وهكذا لو قلت لمتكلٍم: يف النكرة والفرق بينهما يف 

أي: زد من هذا الحديث  "إه يا زيد"، ف"إٍه يا زيد"أو قلت:  "إه يا زيد"قلت: 

 أي: زدين من حديثك مطلًقا. "إٍه يا زيد"الذي تذكره، و

 
ّ

كان يسرتوي من أحد الصحابة  وجاء يف الحديث أّن النبي

الصلت، وكان من الشعراء القالئل يف الجاهلية الذين شيًئا من أبيات أمية بن أبي 

يذكرون اهلل والجنة والنار، وقد درسها من أهل الكتاب، وقد جاء فيه إنه آمن لسانه 

مع أنه أدركه، وكان يروي له بعض  وكفر قلبه؛ ألنه لم يؤمن بالنبي 
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يعني زدين من شعره، ولو قال: « إْ: »األبيات من شعره، ثم يقول 

أي: زدين من الشعر والحديث مطلًقا، وهكذا يف بقية أسماء األفعال والفرق  "إهٍ "

 بينها.

على أسماء األفعال؛ ألنه ذكر يف العنوان أسماء  وهبذا ينتهي كالمه 

األفعال واألصوات، فهذه ستة أبياٍت يف أسماء األفعال والبيتان الباقيان يف أسماء 

 :األصوات، قال يف أسماء األصوات 

 َماااااا بِاااااِه ُخوهِاااااَب َماااااا الَ َيْعِفاااااُ  وَ 

 

 ِمااْن ُمْشاابِِه اْ ااِم الِ ْعااِ  َصااوًتا ُيْجَعااُ   

 َكاااَ ا الَّاااِ   َأْجاااَد  ِذَ اَياااًن َكَفاااْب  

 

ااَو َ ااْد َوَجاااْب   َْ ََ  َوالااَزْم بِنَااا النَّاااوَعْيِن 

  ذَكر  :أّن أمساء األصوات نوعان 

الفعل، تخاطب حيواًنا  : ما خوطب به غير العاقل مما يشبه اسمالنوع األول -

مثاًل غير عاقل بلفٍظ يشبه اسم الفعل، وهذا يكون إما لدعائه لندائه وإما لزجره 

ا من ذلك قول العرب:  لدعاء اإلبل إلى  "جئ جئ"ورده، ولذلك أمثلٌة كثيرة جدًّ

، ولدعاء المعز "حا حا"الشرب، أي ندائها إلى الشرب، وقولهم لدعاء الضأن: 

، ثم إهنم توسعوا يف ذلك، فأخذوا من هذه األسماء "سأ"الحمار  ، ولدعاء"عا عا"

، يعني قلت "جأجأت باإلبل"أفعااًل، يعني اشتقوا من هذه األسماء أفعااًل، فقالوا: 

 ، قال الراجز:"حاحيت حيحاًئا وعاعيت عيعاءً "، و"جئ جئ"لها: 

 يااااااا عنااااااز هاااااا ا  ااااااجر  ومااااااام

 

 عاعيااااااُت لااااااو ين عنااااااا العيعااااااام 

هم لزجر الخيل عن اإلبطاء إذا أبطأت ماذا يقولوا لها يقول لها: ومن ذلك قول 

، قالت ليلى األخيلية لرجٍل عيرها بشيٍء يخص "هال هال"أسرعي؟ يقولون لها: 

 النساء فقالت:

 تعيااااااااارين ىاًم بأماااااااااك م ُلاااااااااه؟ 

 

 وأ  َذصااااااَن ال ُيفاااااال لاااااه: هاااااال 

 :يف زجر البغل والفرس، قال الشاعر "َعدس"ومن ذلك قولهم:  
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 َعااااَد  مااااا لَِعب اااااَى َعَليااااِك إِماااااَرة   

 

 َنَجاااااوِ  َوَهااااا ا َتحِملااااايَن َهلياااااُق  

ولذلك أمثلٌة كثيرة، سيأيت أيًضا ذكٌر لبعضها، فهذه أسماء أصوات لخطاب  

 غير العاقل.

بعض النحويين كالرضي شارح ]الكافية[ يرى جواز عد هذه األسماء من 

سماء من أسماء األفعال؛ ألّن فيها أسماء األفعال، يقول: ال بأس من عد هذه األ

معنى األمر نداًء أو زجًرا، ولكن جمهور النحويين ال يعدوهنا من أسماء األفعال، 

وإنما يعدوهنا من أسماء األصوات لما سنذكره عند بيان سبب تسميتها هبذا االسم 

 أسماء األصوات.

 ََ ا النوع األول وهو ال    ال َيه ابن مالك: 

 وهِاااااَب َماااااا الَ َيْعِفاااااُ  َوَماااااا بِاااااِه ُخ 

 

 ِمااْن ُمْشاابِِه اْ ااِم الِ ْعااِ  َصااوًتا ُيْجَعااُ   

 أي ُيجعل صوًتا، أي ُيجعل اسًما من أسماء الصوت. 

ما حكي به صوٌت من األصوات،  والنوع ال اين من أ مام األصوا : -

كحكاية صوٍت من أصوات الحيوانات أو الجمادات، أو حكاية صوت اصطكاك 

ها ببعض، أو حكاية صوت صرير الباب، أو المحركات أو نحو ذلك األجرام بعض

لحكاية  "غاق"تحكي هذا الصوت، ولذلك أيًضا أمثلٌة كثيرة من ذلك قولهم: 

، ولحكاية صوت وقع "طاق"، ولحكاية صوت الضرب "غاق"صوت الغراب 

، وهو المذكور يف بيت ابن "قب"، ولحكاية صوت وقع السيف "طق"الحجارة 

 مالك.

لذلك أمثلٌة كثيرة سيأيت ذكٌر لبعضها أيًضا، وهذا الذي ذكره ابن مالك يف و

( أي: أفاد، كذا الذي َأْجَد (، ما معنى قوله: )َأْجَد  ِذَ اَيًن َكَفْب  َكَ ا الَِّ  قوله: )

 ( وشرحنا معناها.َكَفْب أفاد حكاية أي حكاية صوٍت من األصوات )
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َو َ ْد َوَجْب  َوالَزمْ ثم ختم ابن مالك ذلك بقوله: ) َْ ََ (، ذَكر أّن بِنَا النَّوَعْيِن 

أسماء األفعال وأّن أسماء األصوات كلها أسماٌء مبنية، مبنيٌة على حركات أواخرها 

 سكون أو فتح أو كسر إلى غير ذلك، فهذا ما يتعلق بشرح أبيات ابن مالك 
 لنعقب على ذلك ببعض المسائل المتعلقة هبذا الباب:

هناك أصوات تخرج من فم اإلنسان تدل على معنًى من  :من المسا   -

المعاين، لكن بالطبع ال بالوضع اللغوي، فهذه ال تعد عند النحويين كلمات، فال 

تعد من أسماء األصوات، بل هي مجرد أصوات كصوت السعال والنحنحة، هذا 

ال ُيسمى اسم صوت، هذا صوت يخرج بالطبع وليس كلمًة وضعتها العرب 

ة على معنًى من المعاين، وإنما يخرجه اإلنسان بطبعه، وهي أصواٌت كثيرة، للدالل

كصوت األلم لو تألمت أه، أو صوت التضجر أوف، أو صوت إلقاء اللعاب من 

 الفم توف، أو صوت الضحك، وهذا مختلف كٌل له صوت يف ضحكه.

فهذه أصوات ال عالقة بالنحو هبا؛ ألهنا أصواٌت تخرج بالطبع ال تخرج 

الوضع اللغوي، يعني العرب لم تضعها لتدل على معنًى من المعاين، ومع ذلك ب

فهي كغيرها من األصوات يمكن أْن تصَور بالكتابة، تصويرها ال مانع منه، وال 

يعني أهنا كلمات، فلهذا نصور أوف، وبعضهم يمد الفاء أوف أو هاء الضحك 

، أو هق هق كتابات بعضهم يكتب هاءات متتابعة، أو بعضهم يكتب هئ هئ هئ

 مختلفة للداللة على الضحك، لكن ننبه على أّن هذه ال ُتسمى بأسماء أصوات.

أما تسمية ما ُيحكى به صوت  مسألن: لَِم  ميت أ مام األصوا  بَ ا اال م؟

فأمره واضح، صوت الغراب غاق، واضح أّن هذا حكاية لصوت، أما تسمية ما 

، هذا يكون "جئ جئ"ما تقول للبعير: ُيخاطب به غير العاقل باسم صوت عند

اسم صوت يعني مجرد صوت يخرجه اإلنسان للداللة على هذا المعنى، وال 

يعدونه من أسماء األفعال كما رأينا قبل قليل عند الجمهور؛ ألّن اإلنسان يحتاج 
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يف حياته يف أحياٍن كثيرة إلى خطاب هذه الدواب للحمل أو الوقوف أو السير أو  

 حو ذلك، وهي غير عاقلة.الشرب أو ن

فاضطر إلى أْن يجعل أصواًتا يدرهبا عليها؛ لكي تأيت ببعض األفعال عند ذكر 

هذا الصوت، فهي ليست أصواًتا لمعاين وإنَّما هي أصوات يأيت منها ردة فعل من 

هذه الدواب، فلهذا سميت أصواٌت، هي مجرد صوت يخرجه اإلنسان، فلهذا 

، فتجد أهنا يف مثاًل دعاء اإلبل أو زجر اإلبل لها كلمات تفننت العرب يف ذلك كثيًرا

ا على اختالف القبائل واختالف األماكن، واآلن تجد أهل اإلبل مثاًل لهم  كثيرة جدًّ

كلمات كثيرة، وقد تختلف هذه الكلمات من قبيلة لقبيلة، من مكان لمكان، من 

 بلد لبلد.

بما أنه أتى بكلمات، ثم وقد يأتون بكلمات لم تستعملها العرب من قبل، 

دَرب هذه الدواب عليها صارت من أسماء األصوات، وحديثنا عما جاء وُسِمع 

عن العرب يف ذلك فهذا هو السبب، ولذلك فإنه ينبني على ما قررناه من قبل من 

 -كما عرفنا-تسمية أسماء األصوات بذلك مسألٌة أخرى: وهي أّن أسماء األفعال 

اعلها إْن كان فعلها الزًما، وترفع فاعلها وتنصب مفعولها تعمل عمل الفعل ترفع ف

 إْن كان فعلها متعدًيا.

يعني الزم  "تراِك زيًدا"، فالفاعل مسترت تقديره أنت، وتقول: "صه"تقول: 

زيًدا، فالفاعل مسترت وزيًدا مفعوٌل به وهكذا تعمل عمل الفعل، أما أسماء 

وال تتحمل ضميًرا، وال تنصب األصوات بنوعيها فهي ال تعمل عمل الفعل، 

مفعواًل به هذه ال تعمل عمل الفعل وال تنصب مفعواًل به، مجرد أصوات للداللة 

 على هذه المعاين.

إّن أسماء األصوات مفردة، يعني كلمة واحدة ال  َعلى ٌلك يفولون:

تستصعب كلمًة أخرى، وأما أسماء األفعال فهي يف حقيقتها كلماٌت مركبة؛ ألهنا ال 
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 تغني عن كلمٍة أخرى إما فاعل أو فاعل ومفعول به.تس

فعلى ذلك يقع يف إعراب أسماء األفعال الخالف الذي سبق ذكره يف الدرس 

الماضي، يقع يف أسماء األفعال الخالف الذي ذكرناه يف إعراهبا يف الدرس الماضي 

الجمهور ال محل لها من اإلعراب، والمازين مفعوٌل به يف محل نصب، وبعض 

 لنحويين يرى أهنا مبتدأ ومرفوعه سد مسد خربه.ا

أما أسماء األصوات فباالتفاق أهنا ال محل لها من اإلعراب، هي أصوات ال 

إعراب لها ال محل لها من اإلعراب، ال يدخلها رفٌع وال نصٌب وال جٌر وال جزم، 

، ولكن قد تخرج هذه األسماء "غاق غاق"فإذا أردت أْن تقلد غراًبا فتقول: 

أسماء األصوات( قد تخرج عن كوهنا مجرد حكايًة لصوت، وهذا استعمالها )

األصلي، فتكون أسماًء خاضعًة لإلعراب إذا أدخلتها يف اإلعراب وأردت أهنا 

 أسماء دالًة على مسماها، وليس مجرد حكاية صوت.

، فحينئٍذ يجوز لك الحكاية )حكاية "أزعجنا غاق، وسمعنا غاق"كأْن تقول: 

، ويجوز أْن تعرهبا يعني أْن "أزعجنا غاق، وسمعنا غاق"لى بنائها( الكلمة ع

، وهكذا لو قلت: "أزعجنا غاٌق، وسمعنا غاًقا"تخضع لفظها لإلعراب، فتقول: 

، "سمعت هال، وسمع زيٌد عدس"، أو تقول: "سمعت هاًل، وسمع زيٌد عدًسا"

 ."عدس"ته: ، وسمع زيٌد َمن يقول لبغل"هال"يعني سمعت َمن يقول لحصانه: 

أّن أسماء األفعال كلها باالتفاق سماعية، يعني ال  ومن المسا   يف ه ا الباب:

بالٍم  "فعالِ "ُيقاس على شيٍء منها، ما عدا أسماء األفعال التي جاءت على وزن 

بمعنى انزل وأدرك واترك،  "تراِك زيًدا"، و"ودراِك زيًدا" "كنزالِ "مكسورة 

ا م ال ع  ال   جام وع فقط من أسماء األفعال، فاختلف النحويون يف هذا الن

 على وزن َعاِل على  ولين:
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 أيًضا يعني ال يجاوز به ما سمع عن العرب، وال الفول األول - 
ٌ

: أنه سماعي

 نقيس عليه شيًئا لم ُيسمع، وهذا هو قول المربد.

 يف كل فعٍل ثالثٍي تاٍم متصرف، طبًعا هذه أغلوالفول ال اين -
ٌ

ب : أنه قياسي

األفعال الثالثية، فعل ثالثي تام ليس بناقص كان وأخواهتا، متصرف ليس بجامد 

كنعم وبئس، وهذه أغلب األفعال الثالثية، وهذا هو قول األكثرين جمهور 

.
ٌ

 النحويين يرى أّن هذا الباب قياسي

أي:  "تراِك زيًدا"أي: انزل، و "نزاِل يا زيد" ومن المسموع َيه  ول العرب:

أي:  "حذاِر من كذا"أي: انعه، و "نعاِء زيًدا"أي: امنع، و "اِع زيًدامن"اترك، و

 "خراِج "إذا دبا، و "دباِب "أي: تفرق وتبدد، و "بدادِ "أي: ابرك، و "براكِ "احذر، و

 أي: اخرج.

 قال الراجز:

 َتراكَِااااااااا ماااااااان إِبااااااااَ  َتراكَِااااااااا

 

 َأمااااا َتااااَر  الفياااا  َلااااَد  َأْوراكَِااااا 

 يقول: اتركها، وقال اآلخر: 

 إباااااااِ  مناعَاااااااا مااااااان مناعَاااااااا

 

 باعَاااااأر لااااد  المااااو  تاااار  أمااااا 

 (، أي: احذر، وقال اآلخر: َذ اِر من أرماذنا َذ ارِ أي: امنعها، وقال اآلخر: ) 

 ل ااااا  هماااااَرةَ  نعااااااِم أباااااا ليلاااااى

 

اا  ََ  َوَجْرَىام ِم ا  الفاو   امَ  ُذُجوُل

فيما لم  يجوز أْن تقول -أي على قول الجمهور-أي: انع أبا ليلى، وعلى ذلك  

بمعنى اضرب زيًدا،  "ضراِب زيًدا"ُيسمع من هذا الباب أْن تقول من ضرب 

ذهاِب "أي: اجلس، و "جالِس يا زيد"أي: خذه، وتقول:  "أخاِذ الكتاب"وتقول: 

من قام وقعد، ومع ذلك  "قواِم وقعادِ "أي: اذهب، وتقول:  "إلى المسجد مبكًرا

تراِك "ن غير الفعل الثالثي، كقولهم: فقد جاء عن العرب هذا الباب أي فعاِل م
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 ."زيًدا

، تراِك ال تراِك من ترك ثالثي ما يصلح، "تراكِ "أو قلت:  "تراكِ "أنا قلت: 

من اإلنذار  "نذاِر يا محمد"من أدرك الرباعي، وقالوا:  "دراِك زيًدا"ولكن المثال 

إذا  "قرقارِ " ،"عرعاِر يا زيد"و "قرقاِر يا زيد"أي أنذرين، وقالوا أكثر من ذلك 

ت لغيره  "عرارِ "صوت بصوٍت كالضحك وهي القرقرة مستعملة اآلن، و أي: صوَّ

لكي يلعب هبذه اللعبة وهي لعبة العرعرة لعبة عند العرب، إذا أراد أْن يجمع أو 

يعني تعالوا لكي  "عراِر يا أوالد، عراِر يا فالن ويا فالن"ينادي لهذه اللعبة يقول: 

 هذه مسألة.نلعب هذه اللعبة، ف

أّن النحويين اختلفوا يف بعض الكلمات أأسماء  ومن المسا   يف ٌلك أيًضا:

أفعال أم ال؟ فمن هذه الكلمات مثاًل: تعال، تعال فبعضهم قال إهنا اسم فعل تعال، 

والجمهور على أهنا فعل أمر وهو الصواب؛ ألهنا تقبل ياء المتكلم وتدل على 

الضمائر هو الفعل، أما أسماء األفعال فال تقبل  طلب، وتقبل الضمائر والذي يقبل

آل ] (ڤ ڦ ڦ)تعال يا محمد وتعالي يا هند، و"الضمائر، تقول: 

 ، فهذا هو الصواب." [64عمران:

هات قيل: اسم فعل والصواب أهنا فعل أمٍر أيًضا  "هات"ومن ذلك كلمة 

يف بعض  للدليل السابق، وكلماٌت أخرى أيًضا، فإذا كان النحويون اختلفوا

الكلمات فاعلم أيًضا أّن العرب أنفسهم؟ اختلفوا فيما بينهم يف بعض الكلمات، 

فبعض العرب جعلها اسم فعل وعاملها معاملته، وبعضهم جعلها فعاًل وعاملها 

 وهي كلمٌة قرآنية. "هلم"معاملته، ومن أشهر األمثلة على ذلك كلمة 

محمد هلم، ويا هنُد هلم إلى يا "فالحجازيون يجعلوهنا اسم فعل، فيقولون:  

صه يا "، كما تقول: "كذا، ويا محمدان هلم إلى كذا، ويا محمدون هلم إلى كذا
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، لفظ اسم الفعل واحد "محمد، وصه يا هند، وصه يا محمدون، وصه يا محمدان 

 (گ گ گ): ال يتغير، وبلغتهم جاء التنزيل العزيز قال 
العرب فإهنم يجعلون هذه الكلمة فعاًل،  وأما التميميون وهم بقية ،[150األنعام:]

هلم يا زيد، ويا هند هلمي، وهلما يا زيدان، "فيعاملوهنا معاملة الفعل، يقولون: 

 ، فهي فعٌل عندهم."وهلموا يا زيدون

على هذه اللغة، وقلنا من قبل إذا ُقِسم  "هلموا شهداءكم"فعلى ذلك ُيقال: 

زيين وتميميين، فالحجازيون غالًبا من العرب يف مسألٍة نحوية أو لغوية إلى حجا

هم غرب جبال السروات، والتميميون من هم شرق جبال السروات، وإنما هذا 

 اصطالح.

عرفنا أّن كل أسماء األفعال واألصوات مبنية،  من المسا   يف ه ا الباب أيًضا:

وهي مبنيٌة على حركات أواخرها، وأّن كل ذلك سماع ومع ذلك فإنه قد يأيت يف 

لسماع يعني قد يأيت يف اللغة عن العرب أّن اسًما واحًدا من أسماء األفعال أو ا

األصوات فيه أكثر من لفظ وصيغة وبناء على حركة، قد ُيبنى على الكسر وقد ُيبنى 

 على الفتح مثاًل.

بسكون الالم،  "هيحْل "، فقالت العرب: "حيهل"فمن أمثلة ذلك مثاًل: 

، فنونت كل ذلك مروي "حيهاًل بزيد"وألف، وقالت: بالٍم  "حيهال بزيدٍ "وقالت: 

التي بمعنى اتضجر ليست التي أوف التي قلنا  "أف، أٍف "عن العرب، ومن ذلك 

هذه فيها قرابة أربعين  ،[23اإل رام:] (ہ ہ ہ ھ)هذه ليست باسم صوت، 

وفيها لغاٌت أخرى، ومنها  "ُأٍف وَأٍف وإٍِف "مثلثة الهمزة  "أف"لغة، منها: 

 وفيها سٌت وخمسون لغة. "اتهيه"

 "هيهات"طبًعا يف لغات مشهورة ويف لغات غير مشهورة، وأشهر اللغات هي 
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ومن ذلك آمين، ُيقال يف  ،[36الم منون:] (ۇ ۇ) وهي الواردة يف القرآن

 بالقصر. "أمين"بالمد و "آمين"اللغة: 

 [.@36:28] الَالب:

 آمين بالمد وأمين هبمزة غير ممدودة. الشيخ:

 [.@36:40-36:38] َالب:ال

آّمين بميٍم مشددة وهذه بمعنى قاصدين، ال آمين فاعلين أمين على  الشيخ:

 وزن كريم على وزن فقط.

ظهر لنا أّن اسم الصوت المخاطب به ما ال يعقل منه ما  من المسا   أيًضا:

يكون دعاًء أي نداًء، ومنه ما يكون زجًرا، وأما اسم الصوت المحكي به صوت 

ما أْن يكون لحيوان، وإما أْن يكون لغير حيوان، فهذه من التقسيمات التي فهو إ

 تضبط لنا الباب.

لدعاء الفرس،  "أو"فمن دعاء ما ال يعقل غير ما ذكر أمثلة جديدة قولهم: 

، وعند دعاء "بْس بْس "وعند دعاء الناقة والشاة للحلب ماذا تقول؟ يقولون: 

إخ "أو  "نخ"بل إلى اإلناخة يقولون: ، وعند دعاء اإل"عوه"الجحش يقولون: 

، "هاد هاد"أو  "هيد هيد"، وعند تسكين الناقة عند دنو الفحل منها يقولون: "إخ

، ولدعاء اإلبل أيًضا يقولون: "قوس"أو  "جوت"ولدعاء الكلب يقولون فيه: 

، ولتسكين "حاي حاي"أو  "عاي عاي"، ولزجر المواشي عموًما يقولون: "حل"

 وهكذا. "هدع هدع"زعت يقولون: اإلبل إذا ف

ومن األمثلة على حكاية الصوت غير ما ذكر حكاية صوت الظبية ونحوها، 

هبذا اللفظ، يقولون:  "ماء"الظبية الغزال ونحوها من الشياه ونحو ذلك، وهي 

بألٍف ممالة، واأللف الممالة هي األلف الممالة إلى الياء، وتقريبها أهنا  "ماءِ "
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وهذا واضح،  "ماءِ "أحرف اللغة اإلنجليزية هذه األلف الممالة الحرف األول من  

، وحكاية صوت القماش عند طيه أو قصه يقولون: "شيب"وحكاية شرب اإلبل 

، فهذه أمثلٌة أخرى "طيخ"، والضحك صوت الضاحك يحكونه ب"قاش ماش"

 على أسماء األصوات.

خل فيه ما يدخل يف اسم الصوت الذي ُيخاطب به ما ال يعقل يد مسألن:

 "كخ"ُيخاطب به صغار اآلدميين الذين ال يعقلون، ومن أشهر األمثلة على ذلك 

 لزجر الطفل عن تناول شيء، ويف ذلك الحديث المشهور عن النبي 

زجًرا لهما  «كخ كخ»عندما رأى الحسن أو الحسين يتناوال شيًئا من الصدقة فقال: 

 عن تناول ذلك.

نَّا ذكرنا يف أسماء األفعال خالف النحويين يف أ ومن المسا   يف ٌلك أيًضا:

نوعها، فالجمهور على أهنا أسماء، وجاء عن بعض الكوفيين أهنا أفعال، ورجحنا 

هناك قول الجمهور بأكثر من دليل، خالف أبو جعفر ان صابر من النحويين الغير 

مشهورين، خالف إجماع النحويين على أّن الكلمة اسٌم وفعٌل وحرف، وليس 

ناك نوٌع رابع، فقال: إّن اسم الفعل ليس اسًما وال فعاًل وال حرًفا، إًذا فهو شيٌء ه

رابع وسماه خالفة، وهذا مثال على مخالفة إجماع النحويين وقوله ضعيٌف 

ومطرح، ومن األقوال التي ال يلتفت إليها ولكن ُتذكر للتمثيل على مخالفة إجماع 

 النحويين.

يعني  "بس"هي اسم فعٍل بمعنى يكفي،  "بس"كلمة  ومن المسا   أيًضا:

يكفي، وقد اختلف فيها أهل اللغة فقال بعضهم هي عربية وهي اسم فعٍل بمعنى 

يكفي، وقال بعضهم هي فارسية كلمٌة فارسية، وعلى كل حال هي كلمٌة مستعملٌة 

 ."بس"عند العرب هبذا المعنى 

ر ما قيل يف هذه الكلمة وأشه "وهلم جًرا"قلنا من المشهور يف الكالم قولهم: 
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اسم فعٍل عند الحجازيين وفعل أمر عند  -كما سبق- "هلم"أّن  "وهلم جًرا"

هذا مصدر الفعل جر  "جًرا"التميميين ومعناه تعال، ومعناه هنا تعال واستمر، و

أي: تعال واستمر على جر الكالم على  "هلم جًرا"يجر جًرا إذا سحب، والمعنى 

 معنى العام استمر على هذا المنوال استمراًرا.هذا المنوال جًرا، وال

إًذا فهلم اسم فعل أو فعل أمر على خالف بين العرب، وجًرا مفعوٌل مطلق 

 لجر يجر جًرا.

أننا بعد أْن تعرفنا على أسماء األصوات ومعانيها، ستجد  من المسا   أيًضا:

؛ ألننا عرفنا أّن أّن النَّاس اآلن يرتجلون ما زالوا يرتجلون أسماء أصواٍت جديدة

أسماء األصوات إنما دعا العرب إليها الحاجة، حاجتهم إلى دعاء أو حاجتهم إلى 

 خطاب ما ال يعقل كالدواب، وهذه الحاجة ما زالت مستمرة.

، "بِس "أو يقولون "َبس"فمن ذلك مثاًل: زجر البس وهو الهر، يقولون له: 

عن العرب ولكنه من أسماء ، فهذا مما لم ُيسمع "بسبس"ويقولون يف دعائه: 

األصوات، ومن ذلك حكايتهم لصوت السيارة أو الدباب أو إغالق الحاسب أو 

نحو ذلك، كل ذلك من أسماء األصوات، وهذا ما تيسر يف شرح أبيات ابن مالك 

  يف هذا الباب اللطيف )أسماء األفعال واألصوات(، وذكر ما تيسر من

 المسائل على هذا الباب.

ب بذكر بعض الشواهد، وتأملوا فيها لكي تخرجوا الشاهد يا إخوان، نختم البا

 قال الشاعر:

 تاااا ُر الجماااااجم ضاااااذًيا هاماتَااااا

 

 بلاااااه األكااااا ِّ كأن َاااااا لااااام تفلاااااِق  

بله (، يعني تقطع الجماجم فضاًل عن األكف )ت ُر الجماجم ضاذًيا هاماتَا)  

( منصوبة أم مجرورة أم األك   (، و)بله(، أين اسم الفعل؟ )األك   كأن َا لم تفلق
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يجوز فيها الوجهان؟ قلنا: يجوز فيها الوجهان؛ ألّن بله اسم فعٍل منقوٍل عن  

المصدر، والمنقول عن المصدر يجوز لك فيما بعده النصب والجر، الجر على أنه 

(، والنصب على أنه عامٌل عمل الفعل وما بله األك ِّ مضاف وما بعده مضاٌف إليه )

( بمعنى بله األك ِّ ( بمعنى اترك األكف، وإذا جررت )األك َّ  بلهبعده منصوب )

 ترك األكف على أنه بمعنى المصدر المضاف.

 (ۇ ۇ ۆ ۆ): قوله  ومن الشواهد على ٌلك:
بمعنى الفعل الماضي بُعد، وأين  (ۇ)اسم الفعل هو قوله:  ،[36الم منون:]

ڦ )ما اسم موصول بمعنى الذي  :[134األنعام:] (ڦ ڄ)فاعله؟ 

 (ۇ ۇ ۆ ۆ)والالم يف قوله  ،[134األنعام:] (ڄ
هذا فاعل، فاعل هيهات  (ڦ ڄ)هذه الٌم زائدٌة للتوكيد،  [36الم منون:]

األولى أم الثانية؟ لألولى، وهيهات الثانية توكيٌد لفظي والتوكيد اللفظي ال فاعل 

 له.

اسم الفعل هو قوله:  ،[82الفصص:] (ۉ ۉ ې ې)قال تعالى: 

 (ۉ ۉ ې ې)أّن معناه أعجب أو أتعجب  وعرفنا (ٺ)
قال المفسرون معناها واهلل أعلم: أتعجب لعدم فالح الكافرين مع  ،[82الفصص:]

 (ڈ ژ ژ ڑ ڑ): حرصهم على دنياهم، قال 
هذا اسم فعل؛ ألهنا  (ڑ)ظرف أم اسم فعل؟  (ڑ) ،[28يونس:]

 ليست بمعنى الظرف وإنَّما بمعنى الزم الزموا أثبتوا.

هذا اسم فعل ما ذكرناه  ،[23يو  :] (ڀ ڀ ڀڀ): قال 

اسم فعل بمعنى هتيأت، وقيل بمعنى أسرع وأقبل، ومن  "هيهات"يف األمثلة 
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وقوله تعالى:  ،[23اإل رام:] (ہ ہ ہ ھ)الشواهد المشهورة قوله تعالى: 

 .[67األنبيام:] (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ)

 قال الشاعر:

 واًهاااااا لسااااالمى مااااام واًهاااااا واَهاااااا

 

 ى لااااااو أننااااااا نِلناهاااااااهااااااا الُمناااااا 

(، واًها األولى اسم فعل وواًها مم واًها واَها(، )واًهااسم الفعل يف قوله: ) 

( توكيٌد لفظي، مم واًها واَها( معطوفة على األولى، وواًها الثالثة )مم واًهاالثانية )

 قال الشاعر:

 ََيَاااا  هيَاااا  العفياااُق وَمااان باااه

 

 نواصااااُلهْ  بااااالعفيق ِخاااا    وهيَاااااَ   

( اسم مكاٍن يف المدينة العفيُق (: اسم فعٍل بمعنى بعد، وأين فاعله؟ )يَا ه)  

(: هيهات اسم فعل ِخ    هيَاَ  شرفها اهلل، وهيهات الثانية توكيد، وهيهات الثالثة )

َنََ اِر َلُ ْم َنَ اِر َ ْبَ  ُذُلوِل َىاِهَيَن َخُبوَط اليَِد : )وخلٌّ فاعله، قال الرشيد 

ْج ِ   ( اسم فعٍل على وزن فعاِل.َنَ اِر َلُ ْم َنَ ارِ (، الشاهد يف قوله: )َلُبوط الرِّ

 [.@51:14-51:10] الَالب:

هذا اسم فعٍل منقوٍل عن الظرف؛ ألّن أصله  [28يونس:] (ڑ) الشيخ:

 مكان فهذا ظرف، ثم نقل من الظرفية إلى اسم الفعل، لتحمله معنى الفعل اثبتوا.

 ي: قال عمرو بن االطنابة األنصار

 إباااااا ا ابااااات لاااااا ع َّ ِاااااا وَأباااااى

 

 وَأخااااِ   الَحمااااَد بااااالَ َمِن الااااَربِيِ . 

ِْ  علااااى وإجشااااما   ن سااااا الم ااارو

 

ََاااااِ  المشاااااي    وَضاااااربا هاَماااااَن الَب

 و ااااولا كلمااااا  ااااجأ  وجا اااات 

 

 م انااااااِك تحمااااااد  أو تساااااا ريحا  

 ألىَاااااا  عاااااان مااااااكمر صااااااالحاَ   

 

 وأذاااِم بعااااد عااان عاااارَض صااااحي  

بمعنى اثبتي، طبًعا هذا قوله ونحن نقول: مكانِك  (م انِك : )الشاهد يف  وله 
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لتحصلي على إحدى الحسنين النصر أو الشهادة، قيل إّن معاوية بن أبي سفيان  

هم بالفرار يف يوم صفين، فما منعه إال هذه األبيات هذا روي عنه قال:  ◙

ة ملك ، فلهذا ُيقال إّن معاوي"ما منعني من الفرار يف يوم صفين إال هذه األبيات"

 هبذه األبيات وإال فإنه كاد أْن أو كاد يفر.

 قال الشاعر: 

ل ناااااازلَ   َااااادعوا نااااازاِل َ نااااات أو 

 

 وعاااااااالم أركباااااااه إٌا لااااااام أنااااااازل 

أي: فدعوا انزلوا؛ ألّن لفظ اسم الفعل واحد ال يتغير  الشاهد يف  وله: )نزاِل( 

ونختم مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، ونكتفي هبذه الشواهد، 

 التوفيق، واهلل أعلم. الدرس عند هذا الوقت ونسأل اهلل 

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس اخلامس بعد املئة 

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل يف ليلة االثنين الثامن من شهر  فسالم اهلل

ربيٍع اآلخر من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة وألف من هجرة المصطفى 

 لنعقد فيها يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض الدرس الخامس ،

 .-عليه رحمة اهلل-بعد المئة من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك 

 يف هذه الليلة فهو يف أما درسنا 

 )باب نوني التوكيد(

يف أربعة عشر بيًتا نبدأ الدرس بقراءهتا، قال فيها  وقد عقده ابن مالك 

: 

 .لِلِ ْعااااِ  َتوكِْيااااد  بِنُااااوَنْيِن ُهَمااااا635

 

َما  َُ َهااااااااَبنَّ َواْ ِصااااااااَدْن ٌْ  َكنُااااااااوَنا ا

َعاااا  َوَيْ َعاااا  آتَِيااااا636  َْ ااااَداِن ا  .ُي كِّ

 

ا َهَلااااااَب َأو َ اااااارْ   ااااااا َتالَِياااااااٌَ  ًها أمَّ

 .َأو ُمْ َبً ااااا َِااااا َ َسااااَم ُمْسااااَ ْفَباَل 637 

 

 َوَ ااااا َّ َبْعاااااَد َماااااا َوَلاااااْم َوَبْعاااااَد اَل  

ااا ِمااْن َهَوالِااِب الَجااَزا638   .َوَ ْياارِ إِمَّ

 

ااااااَ ْ  َكاااااااْبُرَزا  َْ ااااااِد ا  َوآِخااااااَر الُم كَّ
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 .َواْ ااُ لُه َ ْبااَ  ُمْضااَمرَ َلااْيَن بَِمااا639 

 

ك َ اااااْد ُعِلَمااااااَجااااااَنَس ِماااااْن َتَحااااا   رُّ

نَّاااُه إالَّ األَلِاااْ  640  ََ  .َوالُمْضاااَمَر اْذِ 

 

 َوإِْن َيُ ااااْن َِااااا آِخاااارِ الِ ْعااااِ  َألِااااْ   

اْجَعلاااُه ِمنْاااُه راًَعاااا َ ْياااَر الَياااا641  ََ . 

 

 َوالااااااَواِو َياااااااًم َكاْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَيا 

 .َواْذِ َااُه ِمااْن َراَِااِ  َهاااَتْيِن َوَِااا642 

 

 ُمَجاااااانِس  ُ  ااااااواَو َوَياااااا َ اااااْ     

 .َنْحُو اْخَشيْن َيا ِهنُْد بِالَ ْسارِ َوَياا643 

 

َيا   َ ااوُم اْخَشااوْن َواْضااُمْم َوِ ااْس ُمَسااوِّ

 .َوَلااْم َتَفاااْ  َخِ ْيَ اان  َبْعاااَد األَلِاااْ  644 

 

 ل ِااااااْن َ ااااااِدْيَدة  َوَكْسااااااُرَها ألِااااااْ   

ْعاااالً 645 
اااَدًا َِ اااا ُم كِّ ََ  .َوَألَِ اااك ِزْى َ ْبَل

 

 اإِلَناااااااااِ  ُأْ اااااااانَِدا إَلااااااااى ُنااااااااونِ  

 .َواْذااِ ْخ َخِ ْيَ ااًن لَِساااكَِن َرِىَخ 646 

 

ا َتِفاااااااْ    ٌَ ْ َحاااااااَن إ ََ  َوَبْعاااااااَد َ ْيااااااارِ 

ا َِا الَوْ اِ  َماا647  ََ  َ َْ ا َذَ  ٌَ  .َواْرُىْى إِ

 

ااا َِااا الَوْصااِ  َكاااَن ُعااِدَما  ََ  ِمااْن َأْجِل

اااااْ َ  َألَِ اااااا648  ََ ا َبْعاااااَد  ََ  .َوَأْباااااِدَلنْ

 

 َمااااا َتُفااااوُل َِااااا ِ َ ااااْن ِ َ اااااَوْ َ ااااك كَ  

فهذه أبيات هذا الباب )باب نوين التوكيد(، هذا الباب )باب نوين التوكيد( عند  

األكثر هو من أبواب النحو، وهذا الذي تجري عليه أغلب كتب النحو؛ ألّن له أثًرا 

يف اإلعراب والبناء، فدخول نوين التوكيد على المضارع يجعله مبنًيا، وبعضهم 

عله من أبواب الصرف التصريف؛ ألّن له أثًرا يف بنية الكلمة عند اتصال النون يج

بالفعل فإّن ذلك قد يؤثر يف بنية الفعل، فلهذا يدخله بعضهم يف التصريف، وابن 

 جعل هذا الباب من أبواب النحو. -كما رأيتم-مالك 

  يف أول ه ا الباب:  ال ابن مالك 

 ِن ُهَمااااااالِلِ ْعااااااِ  َتوكِْيااااااد  بِنُااااااوَنيْ 

 

َما  َُ َهااااااااَبنَّ َواْ ِصااااااااَدْن ٌْ  َكنُااااااااوَنا ا

  يقول :من مؤكدات الفعل نونان ُتلحق به للداللة على املبالغة فيه : 

َهَبنَّ : فنوٌن مشددٌة ثقيلة كالتي لحقت )أما األولى - ٌْ ىئ )(، قال تعالى: ا

 .[57األنبيام:] (ىئ ىئ
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َمااْ ِص نوٌن ساكنٌة خفيفة كالتي لحقت )واألخر :  - َُ ې )(، قال تعالى: َدْن

 .[15العلق:] (ې

وقد اجتمعت  ،(ې)ُأِكد بنون التوكيد الخفيفة فقيل:  "نسفع"فهذا الفعل  

ڌ ڌ ڎ )هاتان النون الثقيلة والخفيفة يف قوله تعالى يف سورة يوسف: 

أكد بنون التوكيد الثقيلة  "ُيسجن"فالفعل األول:  ،[32يو  :] (ڎ

أكد بنون التوكيد  "يكون"والفعل الثاين:  ،[32يو  :] (ڌ)المشددة 

 .[32يو  :] (ڌ)الخفيفة 

ومثل ذلك مما ُتطلب البالغة فيه، يعني يبحث الطالب يف كتب التفسير 

والبالغة لماذا أكد الفعل األول بالثقيلة والثاين بالخفيفة، وليس هذا من أغراض 

بالنون الخفيفة وهذا  الدرس، إال أّن التوكيد بالنون الثقيلة أقوى من التوكيد

واضح، لكن هل يعني ذلك أّن التوكيد بالنون الثقيلة دائًما أبلغ وأحسن من التوكيد 

بالنون الخفيفة؟ وهل يعني أّن التوكيد توكيد الفعل بالنون ثقيلًة أو خفيفة دائًما 

 أفضل وأحسن وأبلغ وأفصح من عدم التوكيد؟

بل البالغة يف تعريفها المشهور ال، فليس التوكيد دائًما أبلغ،  َالجواب:

المعروف البالغة هي مطابقة الكالم لمقتضى الحال، هذه البالغة والفصاحة، فإذا 

كان الكالم ال يستدعي التوكيد مطلًقا، فاألفضل واألبلغ واألفصح أال تؤكد وإنَّما 

 ."اذهب"تأيت بالفعل مجرًدا، كأْن تخاطب خالي الذهن ضائًعا وتقول: 

خاطب مرتدًدا فاألفضل أْن تؤكد الفعل توكيًدا خفيًفا، فتقول: فإذا كنت ت

، وإْن كنت تكلم منكًرا أو معانًدا أو نحو ذلك فاألفضل "اذهبن وال تخف"

، ومع ذلك فإّن التوكيد بالنون من "اذهبن"واألبلغ أْن تؤكد الفعل توكيًدا قوًيا 

معقوٌد للتوكيد بالنون،  مؤكدات الفعل، وللفعل مؤكداٌت أخر غيرها إال أّن الباب
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ُيقال  ،[1الم منون:] (ٱ ٻ ٻ)فالفعل قد يؤكد بقد كقوله تعالى:  

واهلل ال يفلح "للتحقيق بمعنى التقوية والتأكيد، وقد يكون التأكيد بالقسم 

 هو للتوكيد بالنون. -كما قلنا-، ومؤكداٍت أخرى، إال أّن الباب "الكسول

( يدل على أّن لِ ْعِ  َتوكِْيد  بِنُوَنْينِ لِ يف أول البيت: ) وقول ابن مالك 

التوكيد بنوين التوكيد خاٌص بالفعل، أي أنه ال يؤكد بالنون اسٌم وال حرف، وهذا 

 واضح وصحيح.

 :  مم  ال ابن مالك

َعااااااا  َوَيْ َعااااااا  آتَِياااااااا َْ اااااااَداِن ا  ُي كِّ

 

ااااااا َتالَِيااااااا  ا َهَلااااااَب َأو َ ااااااْرًها أمَّ ٌَ 

 ْسااااااَ ْفَباَل َأو ُمْ َبً ااااااا َِااااااا َ َسااااااَم مُ  

 

 َوَ ااااا َّ َبْعاااااَد َماااااا َوَلاااااْم َوَبْعاااااَد اَل  

ا َوَ ْيرِ    الَجَزا َهَوالِِب  ِمنْ  إِمَّ

أّن نوين التوكيد يؤكدان الفعل قال: للفعل توكيٌد  بعد أْن ذَكر ابن مالك 

 بنونين.

 [.@10:32] الَالب:

 .ال نحن توقفنا بحيث ينتهي المعنى؛ ألنه سيدخل يف معنًى جديد الشيخ:

 [.@10:38] الَالب:

الشطر الثاين هذا يف مسألة أخرى، لكن عندما قرأنا األبيات قرأناها  الشيخ:

 كلها، واآلن نقرأ بحسب المسائل.

يف البداية ذَكر أّن الفعل يؤكد بنون التوكيد فأطلق الكالم، اآلن هنا نصَّ على ما 

كيد، وإنَّما الذي يؤكد يؤكد بالنون من األفعال، فليست كل األفعال تؤكد بنون التو

 وهما َعالن: بنون التوكيد هو ما ذكره هنا، 
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، أًيا "اذهبن أو اذهبن يا زيد"فعل األمر مطلًقا، كأْن تقول:  ال ع  األول: -

ََْع كان ثالثًيا رباعًيا أو خماسًيا أو سداسًيا أًيا كان، وهذا قوله: ) َداِن ا (، يريد ُي كِّ

 فعل األمر مطلًقا.

ال تذهبّن يا زيد، وال "الفعل المضارع يف حاالٍت معينة نحو:  ال اين:وال ع   -

( يعني: الفعل المضارع، إال أّن المضارع ال َوَيْ َع وهذا قوله: ) "تذهبْن يا زيد

ا َتالَِيايؤكد بالنون إال يف حاالٍت معينة ذكرها بعد ذلك ) ا َهَلَب َأو َ ْرًها أمَّ ٌَ َيا 
( آتِ

 إلى آخر ما ذَكر.

مجملة  االت توكيد الفعل المضارع فيما قرأناه من كالم ابن مالك وح

 أجملها إجمااًل، ونحن سنذكرها تفصياًل؛ ألنه ال ُبدَّ من التفصيل يف هذه المسألة:

وجوب التوكيد أْن يكون توكيده  َالحالن األولى ل وكيد ال ع  المضارع: -

(، فتوكيد ْ َبً ا َِا َ َسَم ُمْسَ ْفَباَل َأو مُ واجًبا، وهذا الذي ذكره ابن مالك يف قوله: )

الفعل المضارع بالنون واجب إذا كان مثبًتا مستقباًل جواًبا لقسم وهذه ذكرها ابن 

وما المراى بالم مالك، وزادوا شرًطا رابًعا: أال ُيفصل بينه وبين الم القسم بفاصل، 

 جواب القسم.هي الالم التي ُيستقبل هبا جواب القسم الداخلة على  الفسم؟

، القسم واهلل، والجواب: أجتهدن، والالم داخلة على "واهلل ألجتهدن"تقول: 

 الجواب، فهذا مرادنا بالم القسم.

واهلل "فإذا تحققت هذه الشروط األربعة فالتوكيد حينئٍذ واجب، كقولك: 

، فأجتهدن: هذا فعٌل مضارع مثبت يعني ليس منفًيا، مستقبل "ألجتهدن يف دروسي

ليس حااًل زمانه ليس زمان الحال، واقًعا يف جواب قسم نعم مسبوق بقسم،  يعني

ىئ )ولم ُيفصل بينه وبين الم القسم بفاصل، فالتوكيد واجب، وكقوله تعالى: 

 كذلك. [57األنبيام:] (ىئ ىئ
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فإذا فقد شرٌط من هذه الشروط كان التوكيد ممتنًعا، وستأيت حالة امتناع  

 "يفلح"، فتوكيد الفعل المضارع "واهلل ال يفلح الكسول"التوكيد، فإذا قلت مثاًل: 

واهلل ألكره الكذب "ممتنع؛ ألنه منفي ونحن اشرتطنا أْن يكون مثبًتا، وإذا قلت: 

واهلل ألكره "، تخرب أنك تكره الكذب والكاذبين ولكن تحلف، تقول: "والكاذبين

وقع يف جواب ، أين الفعل المضارع؟ أكره وهو فعٌل مضارع "الكذب والكاذبين

القسم، ولم ُيفصل بينه وبين المه بفاصل ومع ذلك توكيده ممتنع؛ ألّن زمانه 

 الحال.

تكره الكذب يعني يف المستقبل أم يف حال تكلمك؟ اآلن يف حال تكلمك أنت 

واهلل "تكره الكذب والكاذبين هذا حال، فتوكيده حينئٍذ ممتنع، ولو قلت مثاًل: 

توكيد ممتنع؛ ألنه ُفِصل بين الفعل المضارع ، فال"لسوف أجتهد يف دروسي

 وبين الم القسم بسوف وهكذا. "اجتهد"

ر بَا  أّن القسم كثيًرا ا ما  وها: -وها ال تف ى علي م-وهنا ملحوظن ُن كِّ

، هذه الالم الم "ألجتهدن يف دروسي"يحذف وتبقى المه دالًة عليه، كأْن تقول: 

ذوف أو مقدر، وهذا كثير يف كالم العرب، القسم، يعني الواقعة يف جواب قسٍم مح

ما هذه الالم؟ الم  ،[5الضحى:] (ڌ ڌ ڎ ڎ): قال 

القسم، ما حكم توكيد الفعل يعطيك؟ ممتنع؛ ألنه ُفِصل بينه وبين الم القسم 

 بسوف.

آل ] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ): ثم تأملوا معي قوله 

ع؛ ألنه فصل ممتن ؟[203البفرة:] (ڤ)ما حكم توكيد الفعل  ،[158عمران:

ولو قيل يف كالٍم: ولئن متم أو  ،(ڃ ڃڃ)بينه وبين الم القسم بالجار والمجرور 

قتلتم لتحشرن إلى اهلل، لكان التوكيد واجًبا، فهذه هي الحالة األولى لتوكيد الفعل 
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 المضارع وجوب توكيده.

جب، أْن يكون توكيده قريًبا من الوا الحالن ال انين ل وكيد ال ع  المضارع: - 

 أو يقولون: أْن يكون توكيده أغلب.

إًذا فعدم توكيده ال يكون قلياًل، وإنَّما يكون نادًرا، القليل يقابل الكثير، أما 

األغلب والغالب فإنه ُيقابل بالنادر واألندر، يعني هذا التوكيد قريٌب من الوجوب 

ا َتالَِياَأو َ ْرًها أهذا أغلب الكالم عليه، وقد ذكره ابن مالك يف قوله: ) (، يريد أو مَّ

 شرًطا إما تالًيا، ثم خفف الهمزة ونقل الحركة، يريد أو شرًطا تالًيا إما.

وذلك إذا كان الفعل المضارع شرًطا، إذا وقع الفعل المضارع شرًطا لئن 

المؤكدة بما الزائدة، أْن يقع الفعل المضارع شرًطا، ما معنى قولنا: يقع المضارع 

ط مصطلحات تتكرر معنا يف النحو ونبهنا عليها أْن تقع شرًطا؟ يعني فعل شر

 شرًطا يعني فعل شرط، أْن تقع شرًطا لئن أم أدوات الشرط إْن المؤكدة بما الزائدة.

إْن تجتهد "، وأصل الكالم قبل زيادة ما "إما تجتهدن تنجح"كأْن تقول: 

ا كان توكيد ، ويجوز أْن تزيد ما بعد إْن الشرطية يف أي مثال، فإذا زدهت"تنجح

ڱ ں ں )، قال تعالى: "إما تجتهدن تنجح"شرطها قريًبا من الواجب: 

 ،[41الزخرخ:] (ڱ ڱ ں) ،[58األن ال:] (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ

هذه إْن الشرطية دخلت عليها ما  ،[26مريم:] (پ پ پ پ ڀ ڀ)

 الزائدة للتقوية والتأكيد.

إْن تجتهد "الكالم ، ما رأيكم هبذا "إما تجتهد تنجح" لو  لنا يف نحو ٌلك:

، ما رأيك أْن تقول: "إما تجتهدن تنجح"هذا نادر؛ ألّن القياس المضطرد  "تنجح

إْن تجتهدن "؟ هذا القياس ال إشكال فيه، ما رأيك يف أْن تقول: "إْن تجتهد تنجح"

؟ أكدت المضارع الواقع شرًطا إلْن، هل هذا يدخل يف مسألتنا؟ ال يدخل "تنجح
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وضٍع قادم وهو أْن يكون التوكيد نادًرا، عكس هذه المسألة وإنَّما سيدخل يف م 

 وسيأيت.

 إًذا فالتوكيد هنا نادر.

 فهذه المسألة الثانية أو الحالة الثانية لتوكيد الفعل المضارع.

أْن يكون توكيده جائًزا كثيًرا، فإذا قلنا:  الحالن ال ال ن ل وكيد ال ع  المضارع: -

 يده جائٌز.توكيده جائٌز كثير، فعدم توك

 [.@23:20-23:17] الَالب:

 ال، جائٌز كثير. الشيخ:

فهذا الذي يقابله القليل، يعني  "أكثر"إذا قلنا: كثير فيقابله كثير، وإذا قلنا: 

تقول: كثيٌر من النَّاس يحبون كذا، وكثيٌر من النَّاس ال يحبون كذا، هؤالء كثير 

لمئة كثير، وعشرين بالمئة الباقي من وهؤالء كثير، األربعين بالمئة كثير وأربعين با

 المئة بقي معي عشرين، كثير وكثير وباقي.

أْن يكون توكيده جائًزا كثيًرا، أي توكيده جائٌز كثير، وعدم  َالحالن ال ال ن:

ا َهَلَب توكيده جائٌز كثير، وقد ذكره ابن مالك يف قوله: ) ٌَ ( يعني: آتًيا ذا طلب، آتَِيا 

طلب، يعني إذا وقع المضارع بعد أداة طلب فإّن توكيده حينئٍذ يعني آتًيا دااًل على 

ستة أشياء: ما دل على األمر، وما دل على  -كما ذكرنا من قبل-كثير، والطلب 

النهي، وما دل على التحضيض، ما دل على االستفهام، وما دل على العرض، وما 

التمني دل على التمني، وبعضهم يذكر ما دل على الرتجي، وبعضهم يجعل 

 والرتجي باًبا واحًدا، فالخالف هنا لفظي.

فإذا وقع المضارع بعد أداٍة تدل على طلب فتوكيده جائٌز كثير، كأْن يقع بعد 

لتذهب يا "، يجوز بكثرة أْن تقول: "لتذهبن يا محمد"أداة أمر، كالم األمر تقول: 
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كثير، قال ، كالهما جائز و"لتذهبن يا محمد"، ويجوز بكثرٍة أْن تقول: "محمد

هذا يف عدم التوكيد، أو وقع بعد  ،[7الَالَ:] (ڃ ڃ ڃ ڃ چچ)تعالى: 

 ."ال تذهبن"، وتقول بكثرة: "ال تذهب"ما يدل على هني كال الناهية، تقول بكثرة: 

فأكد وعدم التوكيد كثيٌر يف ، [42إبراهيم:] (ال تحسبن اهلل غافال)قال تعالى: 

 "هل تذهب مبكًرا؟"ل على استفهام تقول: القرآن ويف كالم العرب، وكذلك ما د

، عدم التوكيد أمثلته كثيرة وواضحة، فلهذا سنحرص "هل تذهبن مبكًرا؟"وتقول: 

 على التمثيل واالستشهاد للتوكيد.

 قال الشاعر:

ََْيَماااُن َذااا ِّ ِ اااْعَرَك َمْدَذاااهُ  َُ  َ اَلاااْت 

 

َبْعااااااَد كِنْااااااَدَة َتْمااااااَدَذنَّ َ بِاااااايال  ََ  َأ

َبْعَد كِنَْدَة َتْمَدَذنَّ ي: قبيلة، يقول: بعد قبيلة كندة ال أمدح أحًدا، )( يعنَ بِياًل )   ََ َأ

(، ولو قال: تمدح قبياًل لكان كثيًرا جائًزا، وكذلك ما دل على تحضيض َ بِيال

وأشهر أدوات التحضيض هال، والتحضيض هو الحث على األمر بشيٍء من الشدة 

وهال تذهبن إلى المسجد "، "مبكًرا هال تذهُب إلى المسجد"والتأكيد، تقول: 

 ، قال الشاعر:"مبكًرا

 ُمْفِلَ اااانَ  هااااال َتُماااانَّْن بَوْعااااَد  ْياااارَ 

 

ااااْدُتِك  َكَمااااا  َِ ااااامِ  َِااااا ع  َ ااااَلمِ  ٌ  أيَّ

(، الفعل تمنين، ثم دخلت نون التوكيد فحذفت هال َتُمنَّنْ ) الشاهد يف  وله: 

(، وكذلك ما دل هال َتُمنَّنْ ال: )النون لتوالي األمثال، والياء لاللتقاء الساكنين فق

، "أال"على عرض والعرض هو الحث على فعل الشيء لكن برفق وأشهر أدواته 

، ومن الطلب ما دل على "أال تذهبن مبكًرا"، وتقول: "أال تذهب مبكًرا"تقول: 

، "ليت زيًدا يذهب مبكًرا"أو  "ليت زيًدا يذهبن مبكًرا"، تقول: "ليت"تمٍن وأداته 

 اعر:قال الش
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َلْيَ ااااااِك َيااااااْوَم الُمْلَ َفااااااى   َتَريِنَّنِااااااا ََ

 

اااا َتْعَلِماااا لَِ ااااْ    َهاااا ِمُ  بِاااِك  اْماااُر    َأنِّ

لعل زيًدا يذهب "، تقول: "لعل"ومن الطلب ما دل على ترٍج وتوقع وهي  

، فهذه هي الحالة الثالثة أْن يكون التوكيد كثيًرا "لعل زيًدا يذهبن مبكًرا"، و"مبكًرا

 جائًزا.

 أْن يكون التوكيد بالنون قلياًل أو نادًرا. حالن الرابعن والحالن الفامسن:ال -

َوَ  َّ َبْعَد : )إًذا فعدم التوكيد هو الكثير المضطرد وهذا قول ابن مالك 

ا ِمْن َهَوالِِب الَجَزا َوَبْعَد  َما َوَلمْ  (، فالتوكيد بعد ال النافية وما الزائدة ال َوَ ْيرِ إِمَّ

كيد بعد لم وبعد أدوات الشرط غير إما أقل من القليل أي نادر، فإذا قليل، والتو

 كان ذلك نادًرا فشواهده قليلة ونادرة.

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ): فمن شواهد التوكيد بعد ال النافية قوله 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )تأملوا يف المعنى  ،[25األن ال:] (ۈئ ېئ ېئ ېئىئ

ا إعراهبا؟ نعٌت جملٌة فعلية ما عالقتها بفتنة؟ يعني م [25األن ال:] (ېئ ېئىئ

ثم وصفها نعتها بأهنا ال تصيب الظالمين  ،[25األن ال:] (ۇئ ۆئ)لفتنة 

 خاصة، وإنَّما إذا نزلت عمت، هذا المعنى واهلل أعلم.

وقد حاول بعض النحويين أْن يجعل ال يف اآلية ناهية، فإذا كانت ناهية فإّن 

لثالثة، فهذا يريحنا يف النحو التوكيد حينئٍذ على بابه كثيٌر جائز كما سبق يف الحالة ا

ولكنه سيجعلنا نتكلف يف تخريج المعنى، فأنت إذا جعلتها ناهية سيفسد المعنى 

يخاطبهم يخاطب عباده يقول: يا عبادي، اتقوا فتنة، ثم  (اتقوا فتنة)أو ينقلب، 

يصفها بأهنا ال تصيب الظالمين فقط، هذا معنى أهنا نافية وهذا معنى اآلية واهلل 

 أعلم.
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فإذا قلنا إهنا ناهية كان المعنى يا عبادي، اتقوا فتنًة، يا عبادي، ال تصيب هذه 

الفتنة الظالمين فقط، ينهاهم أْن تصيب الفتنة الظالمين فقط، فهل معنى اآلية على 

ذلك؟ ال، فال يف اآلية نافية، وقد جاءت على هذا القليل، ومن توكيد المضارع بعد 

 ال النافية قول الشاعر:

نيا بَااااا تلحي نَاااااَااااال   الَجاااااَرُة الاااادُّ

 

ل   َوال الضاااي  عنَاااا إْن أناااا  ُمَحاااو 

نيا بَا تلحي نَا)   ( يريد أنت ال تلحين الجارة، وهل يمكن يف َال الَجاَرُة الدُّ

 البيت هذا أْن نقول: إّن ال ناهية؟ يف البيت هل يصح أْن نقول: إّن ال ناهية؟

ُتفصل عن المضارع، العوامل الحرفية ال  ال يصح؛ ألّن ال الناهية ال الجواب:

ُتفصل عن معموالهتا، أما ال النافية فهي حرٌف عامل أو هامل؟ هامل، والهامل 

 يدخل المعنى وال عالقة له باإلعراب، فلهذا تفصل أو ال تفصل.

مثاٌل عند العرب: لفظه  ومن  واهد ال وكيد توكيد المضارع بعد ما الزا دة:

، هذا المثل ُيقال لمن أراد أْن يخفي عنك شيًئا وأنت تراه، "هنابعيٍن ما أرينك ها"

تعلم هبذا األمر فتقول: ال تخفيه ال تتعب نفسك أنا أعلم وأرى كل شيء، 

أي: أراك بعيني  "بعيٍن أرينك هاهنا"، فما زائدة "بعيٍن ما أرينك هاهنا"فيقولون: 

بعيٍن ما "، ثم زادوا ما "ينكبعيٍن أر"هاهنا هذا المعنى أنا أراك بعيني، فقالوا: 

 ."أرينك

 ومن ذلك أيًضا قول الشاعر: 

 إٌا ماااااا  مااااانَم ياااااد   ااااارَ ابناااااه

 

 وماااان ع ااااَن مااااا ينباااا ن   اااا يرها 

( يعني: أخذ ابنه مكانه،  رَ ابنهيقول: إذا مات منهم سيٌد أخذ ابنه مكانه، ) 

نبات (، العظة نبات من ومن ع َن ما ينب ن    يرهاثم يمثِل لذلك، يقول: )

الصحراء المعروف المشهور، والشكير هو غصن الشجرة األغصان التي تخرج 
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ُتسمى شكير، األغصان من أين تخرج؟ من الشجرة، يقول: الشكير يخرج من  

ومن ع َن ما العظة، ومن عظٍة ينبت شكيرها، يقول: ومن العظة ينبت الشكير )

 لنون.(، فما زائدة، وينبتن هذا مضارع مؤكد باينب ن    يرها

 يقول: من عظٍة ينبت شكيرها، وأيًضا قول الشاعر:

  لاااااياًل باااااه ماااااا يحمااااادنك وار   

 

 إٌا نااااال ممااااا كناااات تجماااا  م نمااااا 

 يقول: إّن الورثة قليٌل ما يحمدونك إذا استولوا على مالك ونسوك. 

(، فما زائدة، يقول: قلياًل به يحمدك الوارث، ما يحمدنك) الشاهد يف  وله:

(، فما زائدة،  لياًل به ما يحمدنك وار   ال يحمدك الوارث، )قلياًل هبذا الم

 ويحمدنك مضارٌع مؤكٌد بالنون بعد ما الزائدة.

 ومن شواهد التوكيد بعد لم وقلنا هذا نادر أقل من القليل: قول الشاعر:

 يحِسااااُبه الجاهااااُ  مااااا لاااام يْعلَمااااا

 

َمااااااا كر ااااااي ه علااااااى  اااااايًفا   ُمعمَّ

 وقد أحاطت به الغيوم، وقيل: يشبه الرغوة وقد أراد أْن يشبه قيل: يشبه جباًل  

 خرجت فوق اللبن، يقول: 

 يحِسااااُبه الجاهااااُ  مااااا لاااام يْعلَمااااا

 

َمااااااا كر ااااااي ه علااااااى  اااااايًفا   ُمعمَّ

فلم جازمة ويعلم فعل مضارع مجزوم وعالمة  والشاهد يف  وله: )لم يْعلَما(، 

البيت لحركه بالكسر؛ جزمه السكون، فلو أراد الشاعر أْن يحركه؛ ألنه وقع يف آخر 

ألنه ساكن يعلم فأراد أْن يحركه األصل يف التحريك الكسر ما لم يعلِم، لو قال: ما 

لم يعلِم قلنا: هذا مضارع مجزوم بلم وُحرك؛ ألنه يف آخر البيت للتخلص من 

 (.لم يْعلَماالتقاء الساكنين، لكن الشاعر ما قال: ما لم يعلِم، وإنَّما قال: )

األصل ما لم يعلمن مؤكٌد بنون التوكيد الخفيفة الساكنة، وسيأيت يف فقالوا: إّن 

آخر بيت من هذا الباب أّن نون التوكيد الساكنة إذا وقفت عليها وجب قلبها ألًفا، 



 

 
e 

g h 

f  95 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 فإذا وقفت على النون وجب أْن تقول: ،[15العلق:] (ې ې)كقوله تعالى: 

البيت له حكم الوقف  لنسفعا، كذلك: ما لم يعلمن؛ وألنه يف آخر البيت وآخر

 (، فهذا هو الشاهد.ما لم يْعلَماقيل: )

 ومن ذلك قول الشاعر: 

ْيااااااااُت  ََ  َعَلاااااااامَ  َِااااااااا ُربََّمااااااااا َأْو

 

َعْن َمااااااااااْوبِا َ ااااااااااَماالَُ    ََ  َيااااااااااْر

يقول: ربما أنني أوفيت على جبٍل مرتفع ترفع ثوبي الرياح الشمالية، والشاهد  

َعنْ يف قوله: ) ََ  د الخفيفة.( فأكدها بنون التوكيَتْر

ْيااااااااُت  ََ  َعَلاااااااامَ  َِااااااااا ُربََّمااااااااا َأْو

 

َعْن َمااااااااااْوبِا َ ااااااااااَماالَُ    ََ  َتااااااااااْر

ومن شواهد التوكيد بعد أدوات الشرط غير إما، وقلنا إّن التوكيد هنا نادر أو  

 أقل من القليل قول الشاعر: 

 بكيااااَب  َلاااايس ماااانَم ناااا ف ن َماااان

 

 أباااااًدا و  ااااا  بناااااا   يبااااان  اااااايف 

  

(، أداة الشرط َمن، وفعل الشرط نثقفن بكيَب  ليسَ منَم ن ف ن َمنفقال: )

، "إْن تجتهدن تنجح"وأكده بنون التوكيد الخفيفة، وهذا مثل ما ذكرناه من قبل: 

 وقال اآلخر:

ااااَزاَرُة ُتعَُِ اااام ََ َمََمااااا َتَشااااأ ِمنااااُه  ََ 

 

اااااَزاَرُة تمنااااا   ََ  وَمََماااااا َتَشاااااأ ِمناااااُه 

َزاَرُة تمن وَمََما َتَشأ ِمنُه ) والشاهد يف الشَر ال اين:  (، فمهما أداة شرط وتشأ ََ

فعل شرط مجزوم وعالمة جزمه السكون وهو غير مؤكد، وجواب الشرط تمنع، 

نه،  فهو جواب الشرط واألصل فيه: أنه مجزوم وعالمة جزمه السكون، ولو أنه سكَّ

ثم حركه آلخر البيت لكسر تمنعي، ولكنه قال: )تمنَع( فدل ذلك على أنه أكده 

 (.تمن َ فيفة تمنعن، ثم قلبها عند الوقف ألًفا فقال: )بالنون الخ
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 ومن ذلك قول الشاعر: 

 ال َّاااَر  َِاااا الَفْيُزَرانِااااِّ  َنَبااا ُّْم َنَبااااَ  

 

 َينَْ ااا َ  الَفْيااارُ  َيْأتِاااَك  َماااا َمَ اااى َذاااِديً ا 

 كالشاهد السابق. 

نه إال أ -كما رأيتم-فهذه هي الحالة الرابعة والخامسة، وقد ذكرهما ابن مالك 

 لم يفصل.

وهي أْن يكون التوكيد ممتنًعا، وهذه  يبفى من الحاال  الحالن الساى ن: 

الحالة لم ينص عليها ابن مالك يف األبيات التي قرأناها، ولكنها مفهومٌة من 

تخصيصه التوكيد بما سبق، فما سواه يمتنع توكيده، قال المضارع يؤكد يف هذه 

غير هذه الحاالت ال يؤكد كأْن تقول:  الحاالت، فمعنى ذلك أّن المضارع يف

أو  "رأيت محمًدا يذهب"أو  "محمٌد يذهب"أو  "يذهب محمٌد إلى المسجد"

، المضارع هنا ال يؤكد؛ ألنه ال يدخل "كان محمٌد يذهب"أو  "إّن محمًدا يذهب"

 يف شيٍء من الحاالت السابقة.

ٌط من شروط ومن حاالت االمتناع ما سبق يف الحالة األولى: إذا فقد شر

الوجوب، وقد ذكرنا ذلك بأمثلته فيما سبق، فهذا ما يتعلَّق بحاالت امتناع الفعل 

 المضارع.

 مم  ال ابن مالك بعد ٌلك:

دِ  َوآِخرَ  َ ْ   الُم كَّ َْ  َكاْبُرَزا ا

 َواْ ااااُ لُه َ ْبااااَ  ُمْضااااَمرَ َلااااْيَن بَِمااااا

 

َك َ اااااْد ُعِلَماااااا   َجااااااَنَس ِماااااْن َتَحااااارُّ

نَّااااااُه إالَّ األَلِاااااااْ  َوالُمْضااااااَمَر اْذ ِ   ََ 

 

 َوإِْن َيُ ااااْن َِااااا آِخاااارِ الِ ْعااااِ  َألِااااْ   

اْجَعلاااااُه ِمنْاااااُه راًَعاااااا َ ْياااااَر الَياااااا  ََ 

 

 َوالااااااَواِو َياااااااًم َكاْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَيا 

 َواْذِ َااااُه ِمااااْن َراَِااااِ  َهاااااَتْيِن َوَِااااا 

 

 واَو َوَياااااا َ اااااْ    ُمَجاااااانِس  ُ  اااااا 
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 ْسااارِ َوَيااااَنْحاااُو اْخَشااايْن َياااا ِهنْاااُد بِال َ 

 

َيا   َ ااوُم اْخَشااوْن َواْضااُمْم َوِ ااْس ُمَسااوِّ

ذَكر يف هذه األبيات حكم آخر المؤكد عند اتصاله بنون التوكيد، ما حكم آخر  

َوآِخَر الفعل عند اتصاله بنوين التوكيد؟ ذَكر ذلك يف هذه األبيات، قال يف أولها: )

َ ْ  َكاْبُرَزا َْ ِد ا  الذي يؤكد بالنون؟ الفعل.(، آخر المؤكد ما الُم كَّ

إًذا آخر الفعل إذا أكدته بالنون يكون مفتوًحا، يقول: األصل يف آخر المؤكد 

اذهبَن يا محمد أو اذهبن، وال تذهبن "عند اتصاله بالنون أْن يكون مفتوًحا، نحو: 

ابرَزَن يا محمد أو "(، تقول: اْبُرز، ومثَّله ابن مالك بالفعل )"يا محمد أو ال تذهبن

بفتح الزاي، ويذكر بعض الشراح لطيفًة هنا، عندما نقول: لطيفة يعني ليس  "ابرَزن

أمًرا علمًيا فلهذا ال تناقش فيه، هو مجرد لطيفة فقط، وهي أّن ابن مالك مثَّل هنا 

( خاصًة إشارًة إلى أّن الطالب إذا وصل إلى هذا المحل من ]األلفية[ اْبُرزبالفعل )

ز على أقرانه؛ ألنه حاز من علم العربية الموصل إلى وأتقن ما قبله، فإنه يرب

 المطلوب حًظا وافًرا.

أتحدث بماذا قصد ذلك أو ما قصد؟ الذي يظهر أنه ما قصد، فلهذا نقول: هذه 

 لطيفة، بعد أْن ذَكر ابن مالك القاعدة يف ذلك وهو أّن آخر الفعل ُيفتح، قال: 

 َواْ ااااُ لُه َ ْبااااَ  ُمْضااااَمرَ َلااااْيَن بَِمااااا

 

َك َ اااااْد ُعِلَماااااا   َجااااااَنَس ِماااااْن َتَحااااارُّ

نَّهُ  َوالُمْضَمرَ   ََ  األَلِْ   إالَّ  اْذِ 

( بفتح الالم وسكون َلْينَ (، ماذا يريد بمضمر؟ ضمير، و)ُمْضَمرَ َلْينَ قوله: )

الياء مخفٌف من لين، وإذا قلنا: لِين ونسخ ]األلفية[ مختلفة يف هذا الموضع 

ات َلين ولِين، وإذا قلنا: إنه لِْين بكسر الالم وأمثاله وأشرنا إلى ذلك عدة مر

وسكون الياء فهو على تقدير اإلضافة، أي مضمٍر ذي لين والمعنى واحد، يعني 

المضمر اللين، وماذا يريد بالمضمر اللين أو بالمضمر ذي اللين؟ يعني المضمر 
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 إذا كان من حروف اللين، يريد ألف االثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. 

الحكم ينحصر يف هذه الضمائر، لماذا ينحصر يف هذه الضمائر؟ ألّن الفعل إذا 

أسند إلى الضمائر فاألصل أنه ال يتغير، سواًء كان صحيح اآلخر أو كان معتل 

، "يخشاك ويخشاه"، وتقول: "يدعوك ويدعوه"و "أكرمك وأكرمه"اآلخر، تقول: 

حركة ضمائر الرفع ستة: ثالثة األصل أنه ما يتغير، وكذلك مع ضمائر الرفع المت

 متحركة وثالثة ساكنة.

تاء المتكلم ونون النسوة ونا المتكلمين، أما تاء المتكلم  َالم حركن: 

هذه ما تدخل إال على الماضي، يعني ما تدخل على المضارع، إًذا ما  "ذهبُت "

اضي، تدخل عندنا؛ ألّن التوكيد بالنون ال يكون إال لألمر والمضارع ما يكون للم

انتهينا من تاء المتكلم، وكذلك نا المتكلمين ونون النسوة ما يتغير الفعل معهما، 

يحبنا "و "أحبك وأكرمك"سواٌء كان صحيح اآلخر أو معتل اآلخر، تقول: 

ما يتغير، وإنَّما يتغير آخره أو قد يتغير آخره  "يدعونا ويخشانا"، وتقول: "ويكرمنا

ينة وهي: ألف االثنين وواو الجماعة وياء مع هذه الثالثة، مع الضمائر الل

 المخاطبة.

: إذا اتصلت هذه الضمائر بالفعل فيجب أْن يكون  يفول ابن مالك

قبلها على آخر الفعل حركٌة تجانسها، إذا اتصلت هذه الضمائر ألف االثنين وواو 

 الجماعة ياء المخاطبة بالفعل، فيجب أْن يكون قبلها ما الذي قبل هذه الضمائر؟

آخر الفعل، فيجب أْن يكون على آخر الفعل قبلها حركات تجانسها، يعني قبل واو 

 الجماعة ضمة، وقبل ياء المخاطبة كسرة، وقبل ألف االثنين فتحة، وهذا قوله: 

 َواْ ااااُ لُه َ ْبااااَ  ُمْضااااَمرَ َلااااْيَن بَِمااااا

 

َك َ اااااْد ُعِلَماااااا   َجااااااَنَس ِماااااْن َتَحااااارُّ

 إًذا فمراده واضح سهل. 
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نَُّه إالَّ األَلِْ  )ثم قال:  ََ (، ما الضمائر التي عندنا؟ ألف االثنين َوالُمْضَمَر اْذِ 

وواو الجماعة وياء المخاطبة، يقول: هذه إذا اتصلت بالفعل، ثم أردت أْن تؤكده 

بالنون فيجب أْن تكون الحركة التي قبل هذه الضمائر مجانسة لها، ثم ماذا تفعل 

فها، وياء المخاطبة تحذفها، وألف االثنين تبقيها، هبذه الضمائر؟ واو الجماعة تحذ

نَُّه إالَّ األَلِْ  ) ََ (، فإذا أبقيت األلف يعني تحذف واو الجماعة َوالُمْضَمَر اْذِ 

 وتحذف ياء المخاطبة.

، هذه أفعال "تذهبان وتذهبون وتذهبين"كأْن تقول:  األم لن على ٌلك:

، "تذهبان وتذهبون وتذهبين"اطبة اتصلت بألف االثنين وواو الجماعة وياء المخ

، الذي قبل ألف االثنين "يا زيدان ال تذهبان اليوم"عند توكيدها بالنون تقول: 

 فتحناه قبل الضمير حركة تجانسه، وألف االثنين أبقيناها أم حذفناها؟ أبقيناها.

ه، ، أبقينا األلف وفتحنا ما قبل"يا زيدان ال تذهبان اليوم وال تتبعان"إًذا تقول: 

يا "، "يا زيدون ال تذهُبن اليوم"مع واو الجماعة أكدها بالنون، تقول:  "تذهبون"و

، ماذا فعلنا؟ ضممنا ما قبل الواو يعني "زيدون، يا رجال، يا طالب ال تذهُبن اليوم

 آخر الفعل وحذفنا واو الجماعة.

، ادخل "ال تذهبوا"دخلت ال الناهية حذفنا النون للجزم  "تذهبون" األص :

، مشددة وخفيفة، ثم تحذف "ال تذهبون"هذا األصل  "ال تذهبون"نون التوكيد 

يا هند "، وكذلك مع ياء المخاطبة تقول: "ال تذهُبن"واو الجماعة وتضم ما قبلها 

، ياء المخاطبة تكسر ما قبلها آخر الفعل وتحذفها، واألصل: "ال تذهبِن اليوم

، ثم "ال تذهبين"تأيت بنون التوكيد ، ثم "ال تذهبي"دخلت ال الناهية  "تذهبين"

 تحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها.

الزيدان يذهبان، "أقصد النون التي يف  -كما ترون-النون يف كل ما سبق 

يا "محذوفٌة للجازم بال الناهية، ولو قلنا مثاًل:  "والزيدون يذهبون، وأنِت تذهبين
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 "اليوم؟ ويا هند هل تذهبن اليوم؟زيدان هل تذهبان اليوم؟ ويا زيدون هل تذهُبن  

لحذفنا النون أيًضا لتوالي األمثال، فالنون محذوفٌة على كل حال إْن كان لها سبٌب 

نحوٌي مضطرد قلنا: إهنا محذوفٌة لهذا السبب، يعني إهنا محذوفٌة قبل دخول نون 

ذفت التوكيد، الجازم هو الذي حذفها، فإْن بقيت إلى أْن دخلت نون التوكيد قلنا ح

 نون الرفع لتوالي األمثال.

 مم  ال ابن مالك:

 األَلِااااْ  ................................

 

 َوإِْن َيُ ااااْن َِااااا آِخاااارِ الِ ْعااااِ  َألِااااْ   

اْجَعلاااااُه ِمنْاااااُه راًَعاااااا َ ْياااااَر الَياااااا  ََ 

 

 َوالااااااَواِو َياااااااًم َكاْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَيا 

 َواْذِ َااااُه ِمااااْن َراَِااااِ  َهاااااَتْيِن َوَِااااا 

 

 َوَياااااا َ اااااْ    ُمَجاااااانِس  ُ ِ اااااا واوَ  

 َنْحاااُو اْخَشااايْن َياااا ِهنْاااُد بِالَ ْسااارِ َوَياااا 

 

َيا   َ ااوُم اْخَشااوْن َواْضااُمْم َوِ ااْس ُمَسااوِّ

فبعد أْن ذَكر من قبل حكم آخر الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد، ذكر يف هذه  

أمًرا معتل  األبيات حكم آخر الفعل المعتل اآلخر، إذا كان الفعل مضارًعا أو

اآلخر، فما حكمه؟ مع القاعدة التي ذكرناها من قبل لكن هنا حكًما خاًصا بالفعل 

ما كان يف آخره  -كما تعرفون-المعتل اآلخر ذكره يف هذه األبيات، والمعتل اآلخر 

 ألف أو واو أو ياء.

ا، بع د أْن فنأخذها واحًدا واحًدا مع أّن الزوائد المعلومات الزائدة هنا قليلة جدًّ

نتجاوز حكم الفعل إذا أسند إلى الضمير هذا ما يدخل عندنا، نحن اآلن نتكلم 

على حكم الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد، لكن سنضطر أْن نتكلم على حكم 

الفعل إذا اتصل به ضمير، ثم جاءت نون التوكيد، فالحكم الذي سيزيد هو ما 

ل الفعل بالضمائر فهي كاألحكام يف تسببه نون التوكيد من أحكام جديدة، أما اتصا

 غير هذا الباب.

فنذكر هبا، ثم نذكر بعد ذلك ما يخص نون التوكيد، نبدأ بالفعل الذي آخره 
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، الواو التي يف آخر الفعل عند اتصالها بواو الجماعة "يدعو ويغزو ويسمو"واو ك

، هذه "أنتم تدعون"أو ياء المخاطبة ما حكمها تثبت أم ُتحذف؟ ُتحذف، تقول: 

؟ حذفت لاللتقاء "تدعو"الواو واو الجماعة، وأين واو الفعل آخر الفعل 

الياء الموجودة ياء المخاطبة، وأين  "أنِت تدعين"الساكنين، وتقول مع المؤنث: 

 واو الفعل؟ حذفت لاللتقاء الساكنين.

بألف االثنين ُتحذف الواو أو  "تدعو"وعند اتصال الفعل المختوم بواو ك

يتعلق باتصال الفعل  -كما قلت-، هذا الحكم "أنتما تدعوان"ى، تقول: تبقى؟ تبق

بالضمير، الذي يخصنا يف هذا الباب بعد أْن عرفنا هذا الحكم وذكرنا به نقول: ثم 

تدخل نون التوكيد كما دخلت على صحيح اآلخر، يعني الحكم الذي ذكرناه من 

دعون آخره حذف، لماذا ، الفعل ت"يا زيدون ال تدُعن غير اهلل"قبل فتقول: 

 حذف؟ ال للنون ولكن لواو الجماعة للضمير.

، ثم تأيت "يا زيدون ال تدعو"تدخل الالم فتحذف نون الرفع،  "ال تدعون"

يا "نون التوكيد فأخذت الحكم السابق واو الجماعة ستضم ما قبلها وتحذفها 

كذلك مع ياء ، نضم ما قبل واو الجماعة ونحذفها، و"زيدون ال تدُعن غير اهلل

، ثم "ال تدعي"، ثم "تدعين"، األصل: "يا هنُد ال تدَعن غير اهلل"المخاطبة تقول: 

 ."ال تدِعن غير اهلل"تأيت نون التوكيد فنكسر ما قبل الياء ونحذف الياء 

، األصل: "يا زيدان ال تدعوان غير اهلل"ثم إذا جئنا مع ألف االثنين نقول: 

، ثم تدخل نون التوكيد والحكم أّن ألف "ال تدعوا"، تأيت ال الناهية "تدعوان"

، هذا المضارع إذا كان معتاًل "ال تدعَوان غير اهلل"االثنين تثبت وُيفتح ما قبلها 

فحكمه كحكم  "يقضي ويرمي ويهدي"آخره بالواو، وإذا كان معتاًل آخره بالياء ك

 المعتل بالواو كما سبق.

تصالها بواو الجماعة وياء المخاطبة ُتحذف عند ا "يرمي"ياء  "يرمي"فالياء 
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، ثم تدخل نون التوكيد كما تدخل على "أنِت تقضين"، و"أنتم تقضون"تقول:  

يا زيدون ال تقُضن بغير الحق، ويا هند ال تقِضن "الصحيح اآلخر كما سبق، تقول: 

 ."بغير الحق، ويا زيدان ال تقضيان بغير الحق

ام على حذفه دليل، فعندما حذفنا واضٌح مما سبق أّن آخر الفعل محذوف وق

الواو ضممنا ما قبلها، فكانت دلياًل على الواو المحذوفة، وعندما حذفنا الياء 

كسرنا ما قبلها فصارت دلياًل على الياء المحذوفة، ماذا بقي من المعتل اآلخر؟ 

، المعتل اآلخر باأللف ما حكمه "يخشى ويرضى"المضارع المعتل باأللف نحو 

بواو الجماعة أو ياء المخاطبة األلف ُتحذف أو تبقى؟ ُتحذف وُيفتح ما إذا اتصل 

 ."يا زيدون اخشو"، "يا زيدون اخشو ربكم، ويا هند اخشي ربِك "قبلها، فتقول: 

 [.@01:05:40-01:05:38] الَالب:

يا زيدون ال تخشو "نعم، األمر والمضارع حكمه واحد يف كل ذلك  الشيخ:

 ، الحكم واحد."شي غير اهللغير اهلل، ويا هند ال تخ

إًذا فاأللف عند اتصالها بواو الجماعة أو ياء المخاطبة األلف ُتحذف وُيفتح ما 

 قبلها، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس السادس بعد املائة

﷽ 
 

بينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على ن

ا بعد: أجمعين،  -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل بكم، يف هذه الليلة ليلة 

االثنين، الخامس عشر من شهر ربيع اآلخر، من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائة 

، ونحن يف جامع الراجحي، يف مدينة وألف من هجرة المصطفى 

أل ين ابن بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السادس بعد المئة، من دروس ] الرياض، لنعقد

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.مالك

ويف هذه الليلة إن  ]نونا ال وكيد[يف الدرس الماضي بدأنا بالكالم على باب 

 شاء اهلل تعالى سنكمل الكالم على هذا الباب.

يف الدرس الماضي  ابن مالك عقد هذا الباب يف ألفيته يف أربعة عشر بيًتا،

شرحنا منها خمسة أبيات ونصف بيت ونشرح الليلة بقية األبيات إن شاء اهلل 

 تعالى، نبدأ بقراءة بقية األبيات، يقول ابن مالك عليه رحمة اهلل تعالى:

 َألِْ   الِ ْع ِ  آِخرِ  َِا َيُ نْ  َوإِنْ 

اْجَعلاااااُه ِمنْاااااُه َواِ َعاااااك َ ْياااااَر الَياااااا ََ 

 

 اْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَياَوالااااااَواِو َياااااااًم كَ  

 َواْذِ َااااُه ِمااااْن َراَِااااِ  َهاااااَتْيِن َوَِااااا 

 

 َوا َوَيااااااا َ ااااااْ    ُمَجااااااانِس  ُ ِ ااااااا 
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 َنْحاااُو اْخَشااايْن َياااا ِهنْاااُد بِالَ ْسااارِ َوَياااا 

 

َيا   َ ااوُم اْخَشااوْن َواْضااُمْم َوِ ااْس ُمَسااوِّ

 َوَلاااااْم َتَفاااااْ  َخِ ْيَ ااااان  َبْعاااااَد األَلِاااااْ   

 

 َها ألِااااااْ  ل ِااااااْن َ ااااااِدْيَدة  َوَكْساااااارُ  

ْعااااااالً  
ااااااًدا َِ ااااااا ُم كِّ ََ  َوَألًِ ااااااا ِزْى َ ْبَل

 

 إَلااااااااى ُنااااااااوِن اإِلَناااااااااِ  ُأْ اااااااانَِدا 

 َواْذااااااِ ْخ َخِ ْيَ ااااااًن لَِساااااااكَِن َرِىَخ  

 

ا َتِفاااااااْ    ٌَ ْ َحاااااااَن إ ََ  َوَبْعاااااااَد َ ْيااااااارِ 

ا َِااااا الَوْ ااااِ  َمااااا  ََ  َ َْ ا َذااااَ  ٌَ  َواْرُىْى إِ

 

ااا َِااا الَوْصااِ  َكاااَن ُعااِدمَ   ََ  اِمااْن َأْجِل

ااااااااْ َ  َألَِ ااااااااا  ََ ا َبْعااااااااَد  ََ  َوَأْبااااااااِدَلنْ

 

 َوْ َ ااااك َكَمااااا َتُفااااوُل َِااااا ِ َ ااااْن ِ َ ااااا 

 يف الدرس الماضي توقفنا يف الشرح يف أثناء شرحنا يف هذه األبيات وهي: 

 َألِْ   الِ ْع ِ  آِخرِ  َِا َيُ نْ  َوإِنْ 

اْجَعلاااااُه ِمنْاااااُه َواِ َعاااااك َ ْياااااَر الَياااااا ََ 

 

 ْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَياَوالااااااَواِو َياااااااًم َكا 

 َواْذِ َااااُه ِمااااْن َراَِااااِ  َهاااااَتْيِن َوَِااااا 

 

 َوا َوَيااااااا َ ااااااْ    ُمَجااااااانِس  ُ ِ ااااااا 

 َنْحاااُو اْخَشااايْن َياااا ِهنْاااُد بِالَ ْسااارِ َوَياااا 

 

َيا   َ ااوُم اْخَشااوْن َواْضااُمْم َوِ ااْس ُمَسااوِّ

تكلم يف هذه األبيات على حكم الفعل المعتل  وقلنا أن ابن مالك 

د اتصاله بنوين التوكيد؛ ألهنم قالوا: تكلم على حكم الفعل مطلًقا عند اآلخر عن

اتصاله بنونا التوكيد، وقالوا: إن الحكم أن يفتح آخره فتقول: يف توكيد اذهب 

 ."اذهبن أو اذهبان يا زيد"

وارمين يا " "ادعون يا زيد" وتفول يف توكيد ال ع  يدعو أو اىعو يا زيد تفول:

 والقاعدة أنك تفتح ما قبل نوين التوكيد هذه القاعدة. "يدواخشين يا ز" "زيد

ثم ذكر بعد ذلك أن هناك أحكام خاصة بالفعل المعتل اآلخر، وقرأنا هذه 

أو الياء يف  "يدعو"األبيات، المعتل اآلخر إما أن يكون معتاًل آخره بالواو يف 

 وهذان تكلمنا عنهما يف الدرس الماضي. "يرمي"

 "ويرضى"يف المضارع واألمر  "كـ يخشى "آخره باأللف بقي الفعل المعتل 



 

 
e 

g h 

f  105 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

إذا اتصلت به  "يخشى ويرضى"ونحو ذلك، فنقول: الفعل المعتل آخره باأللف 

واو الجماعة أو ياء المخاطبة فألفه التي يف آخره تبقى أم تحذف؟ الجواب: تحذف 

 "بكميا رجال اخشوا ر" "يا زيدون"وتبقى الفتحة قبله دليل عليه كما تقول: 

ويف  "اخشوا ربكم"وأتيت بواو الجمع  "اخشى"حذفت األلف من  "اخشوا"

حذفنا األلف وأتيت بياء المخاطبة هذا ما  "يا هند اخشي ربك"المؤنث تقول: 

يتعلق بإسناد الفعل المعتل اآلخر باأللف إلى ياء المخاطبة وهذا درس آخر، لكن 

 البد من التذكير به.

خصنا يف هذا الباب باب نونا التوكيد فنقول: كيف ثم نأيت إلى الحكم الذي ي

 بالنون هذا الذي يهمنا اآلن.  "اخشوا واخشي"تؤكد هذا الفعل 

فإذا أدخلت نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه سيلتقي عندك ساكنان 

 "الواو ساكنة  "اخشوْ "
ْ

الياء ساكنة ثم تأيت نوين التوكيد وهي ساكنة، إن  "اخشي

وإن كانت ثقيلة فهي نونان أوالهما ساكنة إًذا فيلتقي  فهي ساكنةكانت خفيفة 

 ساكنان فكيف تخلصت العرب هنا من التقاء الساكنين؟ أثبتت واو الجماعة

فأثبتوا  "يا رجال اخشون ربكم"وضموها، وأثبتوا ياء المخاطبة وكسروها فقالوا: 

يا هند اخَشين ": الواو لم يحذفوها وضموها للتخلص من التقاء الساكنين وتقول

 .فتبقى فتحة الشين دلياًل على آخر الفعل المحذوف وهو األلف "ربك

فإذا قيل لماذا لم تتخلص العرب هنا من التقاء الساكنين على القاعدة؟ ألن 

القاعدة يف التخلص من التقاء الساكنين أنه إذا كان الساكن األول صحيًحا ُحرف 

الساكن األول معتاًل تخلص من التقاء  بالكسر أو بالفتح أو الضم، فإن كان

الساكنين بحذف األول هذه هي القاعدة العامة وقلنا عدة مرات كيفية التخلص من 

أكرم " "اذهب اآلن"تقول:  التقاء الساكنين إذا كان الساكن األول صحيًحا

الساكن األول صحيح وهو النون يف أكرم والباء يف اذهب كيف تتخلص  "الرجل



 

 
e 

g h 

f  106 
 شرح ألفية ابن مالك

 "اذهِب اآلن" "أكرِم الرجل"لساكنين؟ بتحريك األول تقول: من التقاء ا 

 "أكرموا الرجل"فإذا كان الساكن األول معتاًل حرف مد أو لين، كما لو قلنا: 

ستحذف  "أكرُم الرجل" فإنك ستتخلص من التقاء الساكنين بحذف األول تقول:

 هذه الواو هذه القاعدة.

خلصت من التقاء الساكنين وهنا ما صارت العرب على القاعدة وإنما ت

بتحريك الواو وبتحريك الياء والسبب يف ذلك واضح، وهو عدم اإلجحاف 

وبحذف واو الجماعة التي أسند  "اخشى"بالكلمة بحذف آخرها وهو األلف يف 

الفعل إليها، فصار هناك حذًفا وهذا إجحاف، الحذف الواحد ال بأس به لكن 

بالكلمة ال تكاد تجده يف اللغة، وإذا  حافحذفان متتاليان يف موضع واحد هذا إج

 وجد تمنعت العرب منه ولو خالفت بذلك طريقتها المعتادة.

بعد أن شرحنا هذه األبيات وعرفنا أثر نون التوكيد يف آخر الفعل سواء كان 

هذا الفعل صحيح اآلخر أو معتل اآلخر على التفصيل المذكور أحب أن نلخص 

 الكالم.

 خالصة أثر نون التوكيد يف آخر الفعل، فنقول: خالصة كل ذلك يعني:

 هناك أصالن يف ه ا الح م ويس  نى من ك  أص  مسألن:

اذهبَن يا زيد أو ال تذهبَن يا "أن آخر المؤكد مفتوح الحظ:  األص  األول:

 وهذا قول ابن مالك: "زيد

 وآخر الم كد اَ  

ياء المخاطبة، فإنه ويستثنى من ذلك أن يكون الفعل متصاًل بواو الجماعة أو 

حينئٍذ يحرك آخره بما يناسب واو الجماعة فُيضم وبما يناسب ياء المخاطبة 

 وهذا قول ابن مالك: "واذهبَِن يا هند" "اذهُبَن يا رجال"فُيكسر فتقول: 
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 َواْ ااااُ لُه َ ْبااااَ  ُمْضااااَمرَ َلااااْيَن بَِمااااا

 

ك َ اااااْد ُعِلَماااااا   َجااااااَنَس ِماااااْن َتَحااااارُّ

 ما يستثنى منه.هذا هو األصل األول و 

: أن الضمائر المذكورة التي تدخل على الفعل وهي واو الجماعة األص  ال اين

وياء المخاطبة واأللف اللينة أن هذه الضمائر المذكورة يجب حذفها إن كانت واًو 

أو ياًء وأما األلف فتبقى هذا هو األصل، واو الجماعة وياء المخاطبة عند دخول 

 فن. نون التوكيد عليهما يحذ

 "يا رجال اذهُبن"وأما ألف االثنين عند دخول نون التوكيد عليها تبقى، نحو 

األصل اذهبوا هذا األصل الفعل أسند إلى واو الجماعة نؤكده  "اذهُبن يا رجال"

اذهبِن يا "وتقول:  "اذهُبن يا رجال"بالنون تحذف واو الجماعة وتضم ما قبلها 

د تحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها األصل اذهبي أدخل نون التوكي "امرأة

أدخل  "اذهبا "األصل قبل التوكيد  "اذهباِن يا رجالن"وتقول:  "اذهبِن يا امرأة"

وهذا قول ابن  "اذهباِن يا رجالن"نون التوكيد تبقى األلف ما تحذف تقول: 

 مالك:

نَّهُ  َوالُمْضَمرَ  ََ  األَلِْ   إالَّ  اْذِ 

ذلك أن واو الجماعة وياء المخاطبة يحذفان فإذا كان األلف ال يحذف فمعنى 

 هذا األصل الثاين.

فإن واو  "يخشى وأخشى"ويستثنى من ذلك الفعل المعتل آخره باأللف مثل 

الجماعة وياء المخاطبة عند دخول نون التوكيد ال يحذفان، بل يبقيان الواو 

مها تبقي واو الجماعة وتض "اخشون يا رجال"تقول:  مضمومة والياء مكسورة

وقلنا أهنا  تبقي ياء المخاطبة وتكسرها، وأما ألف االثنين "اخشيِن يا هند"وتقول: 

 وهذا قول ابن مالك: "اخشيانِي يا رجال"تبقى وال يتغير شيء تقول: 
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 َألِْ   الِ ْع ِ  آِخرِ  َِا َيُ نْ  َوإِنْ  

 يعني: الفعل المعتل آخره باأللف وإن يكن يف آخر الفعل ألف ما حكمه؟

اْجعَ   لاااااُه ِمنْاااااُه َواِ ًعاااااا َ ْياااااَر الَيااااااََ

 

 َوالااااااَواِو َياااااااًم َكاْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَيا 

نقول: فاجعله ياًء فاجعل األلف ياًء، رافًعا غير اليا والواو يعني ما لم تتصل  

بواو الجماعة أو ياء المخاطبة، لم تتصل بواو الجماعة وياء المخاطبة وإنما 

ماذا تفعل باأللف يف آخر الفعل؟  "اخشى"اتصلت بماذا؟ ألف االثنين كأن تقول 

 قال: "اخشيانِ "ثم تؤكد  "اخشيا":تقلبها ياًء تقول

 َ ْعَيا َكاْ َعَينَّ 

هذه سعى يسعى اسعى هذا المعتل باأللف، وقلبت األلف ياء ثم تأيت نون 

فهذا حكمه إذا دخلت ألف االثنين، وإذا دخلت واو  "اسعين سعيا"التوكيد 

 بة يقول: الجماعة ياء المخاط

 َوَِا َهاَتْينِ  َراَِ ِ  ِمنْ  َواْذِ َهُ 

 "اخشو"يعني: إذا دخلت واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنك تحذف األلف 

  "اخشي"أو ياء المخاطبة 

 ُ  ا ُمَجانِس   َ ْ     َوَيا َوَِا َوا

يقول: إن واو الجماعة أو ياء المخاطبة إذا اتصلتا بالمعتل باأللف فإهنما 

تقول:  بحركة مجانسة الواو مضمومة والياء مكسورة ما مثال ذلك؟يبقيان و

يا "أو  "يا قوم اخشين"يقال:  "ويا قوم اخشون"ياء المخاطبة،  "اخشين يا هند"

 وهذه رواية األلفية. "قوم اخشون

المضاف إلى ياء المتكلم مثل:  وتكلمنا على ذلك يف باب النداء، نداء
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يا قوم "أن تحذف الياء وتكسر ما قبلها  لك فيه أوجه إما "صديقي وقومي"

  "يا قوُم اخشون"أو تحذف الياء وتضع البناء على آخر الكلمة  "اخشون

َيا َوِ ْس  َواْضُممْ   ُمَسوِّ

يقول إن هذا الحكم قياسي فقسه على كل فعل معتل، هذا ما يتعلق بحكم آخر 

 الفعل إذا اتصلت به نون الوقاية.

 :مم  ال ابن مالك

 َتَفاااااْ  َخِ ْيَ ااااان  َبْعاااااَد األَلِاااااْ  َوَلاااااْم 

 

 ل ِااااااْن َ ااااااِدْيَدة  َوَكْسااااااُرَها ألِااااااْ   

يف قوله خفيفة وشديدة روايتان يف األلفية بالرفع ولم تبقى خفيفة على أهنا  

فاعل تقع، وبالنصب ولم تقع خفيفة على أهنا حال، وفاعل تقع ضمير يعود إلى 

 نون التوكيد خفيفة. النون المفهومة مما سبق يعني: ولم تقع النون

يف هذا البيت: من الفروق بين نون التوكيد الخفيفة  يقول ابن مالك

يا زيدان "ونون التوكيد الثقيلة: أن الخفيفة ال تقع بعد األلف نحو: توكيدك للفعل 

إذا أردت أن تؤكد بنون توكيد واقعة بعد ألف كـ  "يا زيدان ال تذهبا"أو  "اذهبا

يا "أكد الفعل اذهبا بنون التوكيد ستقع بعد ألف أو  "اذهبايا زيدان "توكيدك لـ 

نون التوكيد ستقع بعد ألف ما الواجب حينئذ؟ يقول: نون التوكيد  "زيدان ال تذهبا

 الخفيفة ال تقع هنا، ما الذي يقع؟

 ألِْ   َوَكْسُرَها

اذهبانِّ يا زيدان، وال تذهبانِّ يا "يعني: تأيت بالشديدة وتكسرها فتقولك 

 .[89يونس:] (پ پ پ)قال تعالى:  "دانزي

بنون  "اذهبان يا زيدان وال تذهبان يا زيدان"يعني: أنه ال يجوز أن تقول: 

التوكيد الخفيفة، وعلة المنع هنا التقاء الساكنين على غير حده أي: على غير حد 
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تقا االلتقاء، التقاء الساكنين له حد، ما معنى له حد؟ يعني: له موضع قياسي، فإذا ال 

ساكنان على حد التقاء الساكنين يعني يف المواضع التي يطرد فيها التقاء الساكنين 

فال بأس بذلك، فإن التقا الساكنان على غير حد التقاء الساكنين يعني: يف غير 

المواضع التي يطرد فيها ذلك وجب منعه والتخلص منه، وما حد التقاء الساكنين 

 ها الساكنين يف اللغة العربية؟ هما موضعان:يعني: ما المواضع التي يلتقي في

فإن النون ساكنة والواو ساكنة  "يعلمون"يف آخر الكلمة نحو  الموض  األول:

 النون ساكنة والواو ساكنة. "إذ يعلمون"وهذا جائز، 

 "أن يكون الحرف األول حرف لين والثاين حرًفا مشدًدا نحو الموض  ال اين:

ف والساكن الثاين الالم المشددة وهذا جائز، الساكن األول األل "الضالين

الياء ساكنة والباء األولى من  "لويّبة"وكقولهم:  [64الرذمن:] (ۆئ)مثل:

فهذا حد التقاء الساكنين فإذا نظرنا إلى المسألة هنا وأكدنا  "لويّبة"الباءين ساكنة 

لف ساكنة فالنون ساكنة واأل "اضربان يا زيدان"بالنون الساكنة بعد األلف وقلنا 

على حد التقاء الساكنين يعني: يف أحد الموضعين المذكورين؟ ال، التقا الساكنان 

 على غير حده فالضمير يعود على التقاء على غير حد التقاء الساكنين. 

 "اضربانِّ يا زيدان وال تضربانِّ يا زيدان"وأما إذا أكدنا بالنون الثقيلة وقلنا: 

 ين وكان من أوضاع العرب فصار جائًزا.كان ذلك على حد التقاء الساكن

وما سبق من منع وقوع النون الساكنة بعد األلف هو قول الجمهور وتبعهم هنا 

كما ترون ابن مالك، وقال الكوفيون ويونس ابن حبيب من البصريين بجواز وقوع 

اذهبانِّ يا "نون التوكيد الخفيفة بعد األلف، وحينئٍذ تبقى ساكنة أو تكسر، فتقول: 

 أو ال تذهبان يا زيدان هذا قول الكوفيون ويونس.  "أو اذهبان يا زيدان "زيدان

واحتجوا بأن التقاء الساكنين هنا على حده يعني: جعلوا من مواضع التقاء 
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الساكنين أن يكون الساكن األول حرف لين مطلًقا سواء كان الثاين حرًفا مشدًدا أم 

 واستشهدوا على ذلك بشواهد منها: غير مشدد هذا من مواضع التقاء الساكنين

فسكن  [162األنعام:] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ) قراءة نافع السمعية

ال تتبعان سبيل الذين ال ) الياء واأللف قبلها ساكنة، ومنها قراءة ابن زكوان:

بالنون المكسورة على أن ال هنا ناهية جازمة والنون  [89يونس:] (يعلمون

 المكسورة نون التوكيد. 

وهي  [16اإل رام:] (ىئ ی)أيًضا بقراءة لقوله تعالى: واستشهدوا 

األلف ألف االثنين، والنون نون التوكيد الخفيفة كسرت بعد  "فدمراهنم تدميرا"

 األلف.

 [6البفرة:] (پ):[6البفرة:] (پ):واستشهدوا بقراءة

بتخفيف الهمزة الثانية إلى ألف فخففت الثانية إلى ألف فصارت ساكنة والنون 

 .[6البفرة:] (پ):ساكنة

ففيها  [1مريم:] (ٱ)واحتجوا بقراءة جميع القراء يف قوله تعالى: 

واحتجوا بقول  "عـ"ويف قوله  "كـ"التقاء الساكنين يف وصل الكالم يف قوله 

 العرب:

ََانِ   اِلَ َفْت َذْلَفَ ا البِ

ال ينفر من فاأللف ساكنة ثابتة والالم ساكنة اِلَتَقْت َحْلَقَتا البَِطاِن، والذوق اآلن 

ال ينفر الذوق من نحو ذلك وخاصة مع هذه الشواهد التي  "اذهبان يا زيدان" نحو

ذكرنا بعضها وإال فإن هناك شواهد أخرى على التقاء الساكنين إذا كان األول 

 منهما حرف لين.
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 :مم  ال ابن مالك 

ْعااااااالً 
ااااااًدا َِ ااااااا ُم كِّ ََ  َوَألًِ ااااااا ِزْى َ ْبَل

 

 ْ اااااااانَِداإَلااااااااى ُنااااااااوِن اإِلَناااااااااِ  أُ  

يا "أو  "يا نسوة اضربن"الفعل المسند إلى نون اإلناث يعني: نون النسوة نحو  

إذا أكدناه بالنون فيجب أن تزاد ألف قبل نون التوكيد لما؟ كيف  "طالبات اذهبن

يا "تفصل بين نون النسوة ونون التوكيد كراهية توالي األمثال فماذا تقول بتوكيد 

الفعل اضربن تأيت بنون التوكيد ثم تأيت  "ِن يا نسوةاضربنا"تقول  "نسوة اضربن

الهتملنان يا معلمات  " "اذهبنان يا طالبات" "اضربنان يا نسوة"قبلها بألف فاصلة 

 وهكذا. "بل اجتهدنان يف التدريس

قلنا إذا أضفنا ألًفا فاصلة بين نون النسوة ونون التوكيد فيجب أن تكون نون 

خفيفة عند الجمهور ال تقع بعد األلف، فال يجوز التوكيد هي الثقيلة؛ ألن ال

ويجوز عند الكوفيين وينس أن يقال  "اذهبنان يا طالبات"عندهم أن تقول 

 بالكسر. "اذهبنان يا طالبات"بالسكون أو  "اذهبنان يا طالبات"

 :مم  ال ابن مالك

 َواْذااااااِ ْخ َخِ ْيَ ااااااًن لَِساااااااكَِن َرِىَخ 

 

  ٌَ ْ َحاااااااَن إ ََ  ا َتِفاااااااْ  َوَبْعاااااااَد َ ْيااااااارِ 

يف هذا الشطر حكم نون التوكيد الخفيفة إذا وقع بعدها  ذكر ابن مالك 

 :ساكن يعني: جاء خلفها ساكن يقول ابن مالك

 "اضربّن يا زيد"إذا وقع بعد نون التوكيد الخفيفة متحرك فإهنا تثبت تقول 

 ال إشكال يف ذلك.  "اذهبن بسرعة" "أكرمن أباك"

ن فيجب حذفها وإبقاء الفتحة قبلها دلياًل عليها نحو وأما إذا وقعت بعدها ساك

اضرب مؤكد بنون التوكيد الخفيفة اضربن، الرجل مبدوءة بأل  "اضربن الرجل"

أولها ساكن فإذا وصلنا الكالم فيلتقي ساكنان يعني: جاء بعد نون التوكيد ساكن 
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تقاء فكيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ العرب هنا التزمت من التخلص من ال

 "اضرب الرجل"الساكنين بحذف النون ولم تكسر النون فماذا تقول؟ تقول: 

فإذا قال  "اضرب الرجل"اضربن تحذف النون وتبقى الفتحة قبلها دلياًل عليها 

 فتعرف أنه أكد الفعل بالنون ثم حذف النون. "اضرب الرجل"

ثم وصل  "اضرب الرجل"لعرفت أنه أراد  "اضرب الرجل"لكن لو قال 

يف  "أكرم األب"وكذلك تقول  "اضرب الرجل"التقى ساكنان فكسر الـأول ف

اذهب "اذهبن، ولو قال:  "اذهب اآلن" "أكرم األب"أكرمن ثم حذف النون وقال 

ألتى بالفعل دون توكيد، وكذلك قول األضبط السعدي وهو شاعر جاهلي  "اآلن

 قديم قال:

ماااااوِم َ اااااَعه َُ  لُِ ااااا ِّ َهاااااُم ِماااااَن ال

 

ااااالَ  َمَعااااه َوالُمساااااُ   ََ  َوالُصاااابُ  ال 

اااااااااَك َأن   َوال ُتَااااااااايَن الَ فياااااااااَر َعلَّ

 

َعااااه  ََ  َترَكااااَ  َيومااااك َوالااااَدهُر َ ااااد َر

 َ اااااد َيجَماااااُ  المااااااَل َ ياااااُر آكِِلاااااهِ  

 

 َوَيأُكااااُ  الماااااَل َ يااااُر َماااان َجَمَعااااه 

اِ َباااا  ِمااااَن الااااَدهرِ مااااا َأتاااااَك بِااااهِ   ََ 

 

 َماااااان َ اااااارَّ َعينااااااك َبَعيِشااااااِه َنَ َعااااااه 

اهد يف قوله: َوال ُتهيَن الَفقيَر واألصل ال هتينن الفقير ثم حذف نون والش 

 التوكيد الساكنة وأبقى الفتحة قبلها دلياًل عليها فقال: َوال ُتهيَن الَفقيَر.

 ال هتن الفقير."ولو لم يورد نون التوكيد الخفيفة لقال 

 وبعد أن  ال ابن مالك: 

 َرِىَخ  لَِساكِنَ  َخِ ْيَ نً  َواْذِ ْخ 

 قال:

ْ َحنَ  َ ْيرِ  َوَبْعَد  ا ََ ٌَ  َتِفْ   إ

 يعني: احذف النون بعد غير فتحة إذا تقف.
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ا َِااااا الَوْ ااااِ  َمااااا  ََ  َ َْ ا َذااااَ  ٌَ  َواْرُىْى إِ

 

ااا َِااا الَوْصااِ  َكاااَن ُعااِدَما  ََ  ِمااْن َأْجِل

ااااااااْ َ  َألَِ ااااااااا  ََ ا َبْعااااااااَد  ََ  َوَأْبااااااااِدَلنْ

 

 َوْ ً ااااا َكَمااااا َتُفااااوُل َِااااا ِ َ ااااْن ِ َ ااااا 

كر ابن مالك هنا حكم الوقف على نون التوكيد الخفيفة كيف تقف على نون ذ 

 التوكيد الخفيفة، والخالصة يف ذلك:

الفتح  أن حكمها حكم التنوين كيف نأخذ هذا التنوين؟ إن وقفت على تنوين

وإذا وقفت على  "رأيت رجال"تقلب التنوين ألًفا تقول  "رأيت رجاًل "كقولك 

ماذا تفعل بالتنوين؟  "مررت برجلٍ "او  "جاء رجٌل "لك تنوين رفع أو نصب كقو

فهذا حكم نون التوكيد الخفيفة عند  "جاء رجل ومررت برجل"تحذفه تقول 

 الوقف.

أن نون التوكيد الخفيفة إذا كان ما قبلها مفتوًحا فتقلبها ألًفا، وإذا  الفالصن:

 لعامة.كان ما قبلها مضموًما أو مكسوًرا فإنك تحذفها هذه القاعدة ا

 :يفول ابن مالك

إذا وقفت على نون التوكيد الثقيلة وجب أن تقف عليها نوًنا ساكنة كـ جميع 

اذهبن "الحروف المشددة إذا وقفت عليها، كيف تقف على نون التوكيد يف قولك 

؟ اذهبن كل الحروف المشددة إذا وقفت عليها كيف تقف عليها؟ تقف "يا زيد

ها ساكنة صارت حرفين أم حرًفا واحًدا؟ حرًفا عليها ساكنة، وإذا وقفت علي

 واحًدا.

أما إٌا و  ت  "مر"ماٌا تفول؟  "مر"   على ال ع   "مر زيد بسرعن"م   

َ ن ر إلى ما  بلَا َإن كان ما  بلَا ضمن أو كسرة َإن  ؟على نون ال وكيد ال فيلن

 َيَا أمران:

 أن تحذفها أي: تحذف نون التوكيد. األول:
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ترد إلى الكلمة ما حذف من أجل نون التوكيد نحو الوقوف على  أن وال اين:

كيف تقف على نون  "اذهبِن يا هند"أو  "اذهُبن يا رجال"نون التوكيد يف قولك 

ماذا فعلت؟ حذفت نون التوكيد  "اذهبي يا هند" "اذهبوا يا رجال"التوكيد هنا؟ 

ذف من أجل نون يح الخفيفة وأعدت ما حذفته من أجل نون التوكيد، وما الذي

وتقول  "اذهبوا"التوكيد هذا شرحناه من قبل واو الجماعة وياء المخاطبة فتقول 

اذهبن يا "أما لو أردت أن تقف على نون التوكيد الثقيلة المشددة يف  "اذهبي"

 وهذا هو قول ابن مالك: "واذهبِن" "اذهُبن"فإنك تقول  "واذهبن يا هند "رجال

ْ َحنَ  َ ْيرِ  َوَبْعَد  ا ََ ٌَ  َتِفْ   إ

 ما غير الفتحة؟ الضمة والكسرة إذا كان ما قبلها ضمة أو كسرة فإنك تحذفها

 عند الوقف

ا َِااااا الَوْ ااااِ  َمااااا ََ  َ َْ ا َذااااَ  ٌَ  َواْرُىْى إِ

 

ااا َِااا الَوْصااِ  َكاااَن ُعااِدَما  ََ  ِمااْن َأْجِل

ا يعني: واو الجماعة وياء المخاطبة، هذا إذا كان ما قبلها ضمة أو كسرة، أما إذ 

كان قبل نون التوكيد الساكنة فتحة فالحكم أن تقلبها عند الوقف ألًفا تقول يف نحو 

تفعل نون التوكيد الخفيفة هنا ماذا  "يا زيد اذهبن واجلسن وال هتملن دروسك"

ومن ذلك قوله  "يا زيد ال همال" "يا زيد اجلسا" "يا زيد اذهبا"تقول؟ تقول 

: (ې ې) [:15العلق]  :ڌ ڌ ڎ )وقوله تعالى

إًذا الوقف على نون التوكيد يف اللغة ويف القرآن، كيف  [32يو  :] (ڎ

فتقلب ألًفا، وكيف تقف  "لنسفعا "تقول ؟[15العلق:] (ې ې)تقف على 

 ."وليكونا"تقول  ؟[32يو  :] (ڌ ڎ ڎ)على 

 ومن ذلك قول الشاعر:

 وإيااااااااك والمي اااااااا  ال تفربنَاااااااا

 

 وال تعبااااااد الشاااااايَان واهلل َاعباااااادا 
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واهلل فاعبدي لو أراد فاعبد فعل أمر مبني على "القياس أن يقول  "هلل فاعبداوا" 

السكون فاعبد ثم أراد أن يحركه من أجل القافية فحركه على أصل التقاء الساكنين 

بالكسر يقول فاعبدي ولكنه قال فاعبدا؛ ألنه أراد فاعبدن فلما وقف على نون 

 التوكيد الخفيفة قلبها ألًفا.

ت من قصيدة ابن األعشى األكرب ميمون ابن قيس التي مدح هبا النبي هذا البي 

  وقدم لينشدها بين يديه ولكن قريًشا منعته من ذلك فامتنع فلم

 يذهب ولم يسلم.

 وه ا هو  ول ابن مالك:

ااااااااْ َ  َألَِ ااااااااا ََ ا َبْعااااااااَد  ََ  َوَأْبااااااااِدَلنْ

 

 َوْ ً ااااا َكَمااااا َتُفااااوُل َِااااا ِ َ ااااْن ِ َ ااااا 

وهذا  "قفا"تقول  "قفن يا زيد"عند الوقف على قولك  "فاق"مثال ابن مالك  

الحكم استعمله ابن مالك يف ألفيته يف أكثر من موضع ونبهنا على شيء منها 

 كقولك يف باب اسم اإلشارة يف قوله:

ََْلًفااااااا  َوبِااااااُأْوَلى َأِ ااااااْر َلِجْمااااااَ  ُم

 

 َواْلَمااادُّ َأْوَلاااى َوَلاااَد  اْلُبْعاااِد اْنََِفااااا 

 وقوله فيه: ما قال انطقي، 

نَااااااااا َأِ ااااااااْر إَلااااااااى َُ نَااااااااا َأْو ه َُ  َوبِ

 

 َىانِااااا اْلَمَ اااااِن َوبِااااِه اْلَ اااااَخ ِصاااااَل  

 وقوله يف باب االبتداء: 

 َوالَ َيُ ااااااْوُن اْ ااااااُم َزَماااااااَن َخَبااااااَرا

 

اااااااَأْخبَِرا  ََ  َعاااااااْن ُج َّاااااااَن َوإِْن ُيِ اااااااْد 

 وقوله يف باب ال النافية للجنس: 

اتًِحااااااا َكاااااا ََ ااااااِب اْلُمْ ااااااَرَى   اًل َوَرك 

 

َة َواْل َّاااااااِن اَ حااااااا   َذااااااْوَل َوالَ ُ ااااااوَّ

بااااااك  ْوَعااااااك أْو َمنُْصااااااوبك أْو ُمَركَّ َُ  َمْر

 

الً الَ َتنِْصااااااااااااَبا  ْعااااااااااااَت َأوَّ ََ  َوإِْن َر

 وقوله يف باب اإلضافة: 
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ا ٌَ  َواْل َّاااانَِا اْجاااُرْر َواْناااو ِماااْن َأْو َِاااا إِ

 

اَك واْلاااااالََّم ُخاااااَ ا  ٌَ  َلاااااْم َيْصاااااُلِ  إالَّ 

خالد األزهري صاحب  ذلك من األبيات، ومن أجل ذلك انتقدوا الشيخوغير  

التصديق بمضمون التوضيح، وله كتاب مشهور اسمه إعراب األلفية أعرب األلفية 

كلمة كلمة وهو كتاب مهم لمن أراد أن يطبق على اإلعراب، لم يشرحها وإنما 

 فقط أعرهبا إعراًبا.

 لحكاية:قال يف إعرابه لقول ابن مالك يف باب ا

 َوَوْ ً ااااا اْذااااِك َمااااا لَِمنُْ ااااوَر بَِماااانْ 

 

ََْلًفاااااا َوَأْ ااااابَِعنْ   ْك ُم  َواْلنُّاااااْوَن َذااااارِّ

قال: وأشبعن مؤكًدا بنون التوكيد الخفيفة وهذا غفلة منه عن هذا الحكم  

النحوي الذي حكاه السيوطي عن النحويين إجماًعا وهو: أن نون التوكيد الخفيفة 

 ًفا.إذا وقفت عليه تقلب أل

ي لفص مما  بق أن نون ال وكيد الف ي ن تن رى عن نون ال وكيد ال فيلن 

 بأذ ام:

 أهنا ال تقع بعد األلف عند من؟ الجمهور. األول:

أنه يجب حذفها قبل الساكن إذا وليها الساكن فيجب أن تحذف وأن  ال اين:

 يفتح ما قبلها.

الضمة والكسرة : أهنا تعطى يف الوقف حكم التنوين فتحذف بعد ال الا

وتقلب ألًفا بعد الفتحة، وهنا ملحوظة يف قول امرئ القيس يف أول قصيدته 

 المشهورة المعلقة ماذا قال:

ٌِكاار  ذبيااب ومناازل    ااا نبااك ماان 

 

خول ََحْوماا ِ   ااو  باايَن الاادَّ  بِساافِ  اللِّ

اختلفوا يف تخريج قوله قفا فإنه يخاطب واحد فضمن هذه األقوال أنه أراد  

ثم عامل الوقف معاملة  "قفا"ن التوكيد الخفيفة ثم وقف عليها فقال بنو "قفن"
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األصل وهذا أيًضا نبهنا عليه يجوز للمتكلم خاصة المرتجل أن يعامل الوقف  

 معاملة الوصل أو يعامل الوصل معاملة الوقف فقال:

ٌِكاار  ذبيااب ومناازل    ااا نبااك ماان 

 

خول ََحْوماا ِ   ااو  باايَن الاادَّ  بِساافِ  اللِّ

 [24َ:] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ):ك قيل يف قوله ومثل ذل 

فقيل إن المراد ألقين بنون التوكيد الخفيفة وعند الوقف صارت ألقيا ثم عومل 

  [24َ:] (ڻ ڻ ڻ)الوصل معاملة الوقف فصارت 

 فهذا ما يتعلق هبذا الباب باب نونا التوكيد.

 ين.واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع

 

¹ 
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 الدرس السابع بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم وبارك فيكم، يف هذه 

جمادى األولى، أو أول ليلة يف  الليلة الطيبة ليلة االثنين، السابع والعشرين من شهر

وثالثين وأربعمائة وألف، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه يف جامع  ُمحرم، من سنة أربع

الراجحي، يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، الدرس السابع بعد المئة، من دروس 

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.أل ين ابن مالكشرح ]

 اب ما ال ينصرف نستعين باهلل وكنا قد توقفنا يف آخر درس عند بداية ب
 ونبدأ يف هذا الدرس هبذا الباب 

 باب ما ال ينصرف.

يف األلفية أخذ هذا الباب يف سبعة وعشرين بيًتا، نقرأ ما تيسر  ابن مالك

 منها مما نظن أننا سنشرحه يف هذه الليلة إن شاء اهلل تعالى.

 : ال َيَا ابن مالك

ااااْرُخ َتنْااااِوْين  َأَتااااى649  ُمَبيِّنَااااا .الصَّ

 

 َمْعنًااااى بِااااِه َيُ ااااوُن االْ ااااُم َأْمَ نَااااا 

ََْلًفااااا َمنَاااا ْ 650  ااااَألُِ  ال َّْأنِْيااااِا ُم ََ . 

 

ُْ َكْيَ َمااااا َوَ اااا ْ    َصااااْرَخ الَّااااِ   َذااااَوا

 



 

 
e 

g h 

f  120 
 شرح ألفية ابن مالك

ْعاالََن َِاا َوْصا  َ اِلمْ 651  ََ  .َوَزا َِدا 

 

 ِمااااْن َأْن ُيااااَر  بَِ ااااام َتْأنِْيااااَا ُخاااا ِمْ  

َعااااَل .َوَوْصااا   اْصاااِلا  َووَ 652  َْ  ْزُن َأ

 

اَل   ََ  َمْمنُااااااوع َتْأنِْيااااااَا بَِ ااااااا َكَأْ اااااا

 .َوَألِ اااااْينَّ َعااااااِرَض الَوْصاااااِ يَّهْ 653 

 

 َكاااااااااَأْرَبَ  َوَعااااااااااِرَض اإِلْ اااااااااِميَّنْ  

ااااألَْىَهُم الَفْياااُد لَِ ونِاااِه ُوِضااا ْ 654  ََ . 

 

ُه ُمنِااا ْ   َُ  َِاااا األَْصاااِ  َوْصاااً ا اْنِصاااَرا

َعاااااا655  َْ  ى.َوَأْجااااااَدل  َوَأْخَياااااا   َوَأ

 

ن  َوَ ااااااْد َياااااانَلَن الَمنَْعااااااا  ََ  َمْصااااااُرو

 .َوَمنْااُ  َعااْدَل َمااَ  َوْصااَ  ُمْعَ َباارْ 656 

 

 َمْ نَااااى َوُمااااالََ  َوُأَخاااارْ  
َِ  َِااااا َلْ اااا

َماااااا657  َُ  .َوَوْزُن َمْ نَاااااى َوُماااااالََ  َك

 

لُيْعَلَماااااااا  ََ  ِماااااااْن َواِذاااااااَد ألَْرَباااااااَ  

 .َوُكااااْن لَِجْمااااَ  ُمْشاااابَِه َمَ اااااِعاَل 658 

 

 لَمَ اِعْياااااااااَ  بَِمنْاااااااااَ  َكااااااااااَاَِل َأِو ا 

ا اْعاااا اِلََل ِمنْااااُه َكااااالَجَواِر 659  ٌَ  .َو

 

ِْ َكَساااااااِر   ا َأْجاااااارِ َعااااااك َوَجاااااارك َْ  َر

 .َولَِسااااااَراِوْيَ  بَِااااااَ ا الَجْماااااا ِ 660 

 

 َ اااااااَبه  اْ َ َضاااااااى ُعْماااااااوَم الَمنْااااااا ِ  

َا َأو بَِمااااا َلِحااااْق 661   .َوإِْن بِااااِه ُ اااامِّ

 

ََاالْنِصااااااَراُخ َمنُْعاااااا   ُه َيِحااااااق  بِااااااِه 

هذا الباب سماه ابن مالك كما سمعتم ما ال ينصرف ويسمى الممنوع من  

الصرف، ويسمى غير المنصرف، ويسمى غير المصروف، ويسمى ما ال يجري كل 

 هذه التعبيرات يطلقها النحويون على هذا الباب. 

وهذا الباب عند جميع النحويين هو من أبواب النحو وليس من أبواب 

لتعلقه وأثره الواضح باإلعراب، ونصصنا على ذلك بأن النوع السابق التصريف؛ 

وهو باب نونا التوكيد ذكرنا أن فيه اختالف فبعضهم يذكره يف أبواب التصريف، 

 وبعضهم يذكره يف أبواب النحو.

و ب  أن نبدأ بشر  أبيا  ابن مالك عليه رذمن اهلل نفدم بمفدمن مَمن يف ه ا 

 َنفول: الباب باب ما ال ينصرخ

هذا الباب خاص باألسماء فهي التي قد تنصرف وهي التي ال تنصرف، وذلك 

أن االسم إما أن يشبه الحرف، وإما أن يشبه الفعل، وإما أن يخلف من شبه الحرف 
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والفعل، فإذا أشبه االسم الحرف ماذا يحدث له؟ ُيبنى، ويسمى حينئذ االسم 

 الجدار المبني الذي ال يتغير.المبني؛ ألنه ال تتغير حركة آخره فشبهوه ب

ويسمى أيًضا اسًما غير متمكن يعني: غير متمكن يف باب االسمية؛ بسبب 

 شبهه بالحرف؛ وألنه أشبه الحرف حرم اإلعراب فنُقل من اإلعراب إلى البناء. 

واالسم إذا أشبه الفعل ماذا يحدث له؟ يبقى معرًبا أم ينقل إلى البناء؟ يبقى 

نع من الصرف، ويسمى الممنوع من الصرف، ويسمى أيًضا متمكنًا معرًبا إال أنه يم

غير أمكن، اسم متمكن يف االسمية لكنه متمكن غير أمكن؛ بسبب شبهه بالفعل؛ 

ألنه فقد بعض خصائص األسماء بسبب شبهه بالفعل، ولذا يأخذ بعض اإلعراب 

ب بالفتحة يأخذ الضمة يف الرفع، ويأخذ الفتحة يف النصب، ثم نلحق الجر بالنص

ولكنه ُيحرم من الكسرة، الكسرة الخاصة باالسم؛ ألن الكسرة عالمة الجر، والجر 

مختًصا باألسماء فحرموه الكسرة التي هي عالمة الجر الذي هو مختص 

 باألسماء، ومنعوه مع ذلك التنوين والتنوين زينة األسماء.

لص من شبه وسبق شرح لذلك أيًضا يف باب المعرب والمبني، واالسم إذا خ

الحرف والفعل لم يشبه الحرف ولم يشبه الفعل فإنه ُيعرب وُيصلح، ويسمى 

متمكنًا يف باب االسمية تمكنًا أمكن؛ ألنه متمتع بجميع  حينئذ اسًما متمكنًا أمكن

خصائص األسماء بسبب خلوه من مشاهبة غير األسماء، ولذا يأخذ كل اإلعراب 

للجر ويأخذ مع ذلك زينة األسماء وهي  الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة

 التنوين.

إًذا االسم المبني يخرج عن األسماء المعربة، وأما االسم المتمكن بنوعيه فهو 

معرب إال أن المتمكن األمكن يتمتع بكل خصائص االسم، والمتمكن غير 

 األمكن ُيحرم من الجر بالكسرة، ومن التنوين.
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عمل العقل يف لغتها، والعقل غير المنطق وهذا كله يدل على أن العرب كانت ت 

يدخل  العقل موجود يف كل الناس ويدخل يف األمور الحياتية، فال غرابة يف أن

العقل يف اللغة فإن االسم إذا بقي يف حضرة األسماء ولم يتشبه بغيرها كان مستحًقا 

لكل خصائص االسم، ولكن إذا خرج يتشبه بغير األسماء هذا يستحق أن يعاقب 

لى حسب تشبهه، إن تشبه بشيء قريب تشبه بالفعل عوقب عقاًبا يسيًرا، بقي يف ع

اإلعراب لكن ُمنع الكسرة والتنوين، وإن ذهب يتشبه بالحرف والحرف بعيد 

 عوقب بحرمانه من اإلعراب كله واهلل أعلم.

هذه مقدمة نافعة يف أول هذا الباب وهناك مقدمة أخرى نلخص فيها هذا الباب 

 بدأ بشرحه تفصياًل، باب األسماء الممنوعة من الصرف.قبل أن ن

األسماء الممنوعة من الصرف كم؟ اثنا عشر اسًما، اسمان يمنعان لعلة واحدة 

 وهما:

 .األول: المف وم بأل  ال أنيا

 ال اين: وصيغ من َى الجموع، ه ان يمنعان لعلن واذدة. 

األسماء الثالثة التي تمنع ما هذه  ومالمن أ مام تمن  لعل ين إذداهما الوص ين:

 لعلتين إحداهما الوصفية؟

 األول: الوص  على وزن َعالن.

 ال اين: الوص  ووزن أَع ، الوص  إٌا كان على وزن أَع .

  وال الا: الوص  المعدول، الوص  والعدل.

اثنان وثالثة فالمجموع خمسة، يبقى سبعة أسماء، سبعة أسماء تمنع لعلتين 

 ي: إحداهما العلمية وه
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 األول: العلم المركب تركيب مزل.

 ال اين: العلم المف وم بأل  ونون زا دتين.

 ال الا: العلم الم نا.

 الراب : العلم األعجما.

 الفامس: العلم ووزن ال ع .

 الساى : العلم المف وم بأل  اإللحاَ.

 الساب : العلم المعدول.

 .مالك  وسيأيت شرح لكل اسم من هذه األسماء عندما يذكرها ابن

يف ألفيته رتب األسماء الممنوعة من الصرف الرتتيب الذي  ابن مالك 

ذكرناه اآلن، إال أنه سيؤخر صيغ منتهى الجموع بعد ما يمنع لعلتين إحداهما 

 الوصفية، يعني: فقط يف صيغ منتهى الجموع هي التي غيَّر مكاهنا المعتاد.

ن يبين لنا يف هذا الباب باب ما الغرض يف هذا الباب، ابن مالك ماذا يريد أ

الممنوع من الصرف؟ يريد أن يبين األسماء الممنوعة من الصرف يعدها عًدا، وال 

يريد أن يبين كيفية إعراهبا كيف ُتعرب ما عالمة إعراهبا؛ ألن هذا قد سبق يف باب 

المعرب والمبني عندما تكلمنا على عالمات اإلعراب، وتكلمنا هناك على أن 

الصرف عالمة رفعه الضمة، وعالمة نصبه الفتحة، وعالمة جره  الممنوع من

الفتحة، إال أن ُيحلى بأل أو يضاف فإنه يجر بالكسرة فهذا هو الغرض من هذا 

 الباب.

اآلن نستعن باهلل ونبدأ بقراءة األبيات بيًتا.. بيًتا مع شرح ما تيسر منها، قال 

: 
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اااااااْرُخ َتنْاااااااِوْين  َأَتاااااااى ُمَبيِّنَاااااااا   الصَّ

 

 ْعنًااااى بِااااِه َيُ ااااوُن االْ ااااُم َأْمَ نَااااامَ  

متمكن أمكن،  الصرخ هو تنوين أتى مبينًا لمعنًى به ي ون اال م أم ن، يعنا: 

: أن الصرف الذي تمنع منه األسماء الممنوعة من الصرف ما هذا ذكر 

الصرف؟ يعني: المراد بالصرف الذي تمنع منه هذه األسماء هو تنوين التمكين، 

على أن االسم متمكن أمكن يف باب االسمية، هو تنوين يدل على  هو تنوين يدل

تمكن االسم يف االسمية لمعنًى فيه، ما هذا المعنى يف االسم الذي جعله متمكنًا 

وباٌب، " "زيًدا، وزيٌد، وزيدٍ "أمكن؟ هو خلوه من مشاهبة الفعل والحرف، كتنوين 

ل على أن هذه األسماء التنوين يف كل ذلك تنوين تمكين يد "وجالٌس، وجلوٌس 

 متمكنة يف االسمية يعني: ما تشبه األسماء وال تشبه األفعال. 

هذا تنوين  "قاضٍ "التنوين الذي يف  "قاضٍ "ومن تنوين التمكين تنوين نحو 

 "تمكين يدل على أن االسم مصروف وذلك؛ ألن أصله 
ٌ

ثم  "جالٌس "نحو  "قاضي

 "قاضي"هور فسكنت الياء، قدرت الضمة؛ لثقلها قدرت يعني: منعت من الظ

 صارت الياء ساكنة فالتقت الياء الساكنة بالتنوين الساكن؛ ألن التنوين كما تعرفون

محمُد، هات تنوين بعد الضمة محمٌد فالتقت الياء الساكنة يف  "محمد"نون ساكنة 

قاضي بالتنوين وهو ساكن فالتقى ساكنان نتخلص من التقاء الساكنين بحذف 

 ين حذف أو باقي؟ باقي تنوين التمكين باقي.الياء، والتنو

يلحق آخر حركة يف الكلمة  والتنوين من طبيعته أنه يلحق ماذا من الكلمة؟

ا،  "محمدٌ " التنوين نون ساكنة بعد ضمة الدال، التنوين ال عالقة له باإلعراب أبدَّ

ينة ، أما تنوين هذه النون الساكنة يزين فقط ز"محمدُ "اإلعراب عالقته بالضمة 

 لألسماء.

 سكنت الياء فالتقت ساكنة بالتنوين فحذفت الياء، ما الذي بقي يف آخر 
ٌ

فقاضي

الكلمة؟ الضاد وحركتها الكسر، إًذا التنوين الذي بقي اآلن هاته واجعله بعد كسرة 



 

 
e 

g h 

f  125 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 "جاء قاضٍ " "قاضٍ " "قاضي"الضاد؛ ألنه يلحق آخر حركة يف االسم فتقول: 

ضمة الياء، الضمة المقدرة على الياء، أما كسرة  قاٍض فاعل مرفوع وعالمة رفعه

الضاد فال عالقة لها باإلعراب، والتنوين ال عالقة له باإلعراب، وإنما حركة مقدرة 

 كما سبق ذلك يف اإلعراب المقدر.

هذا هو تنوين التمكين، بخالف تنوين المقابلة، وتنوين العوض، وتنوين 

تدل على تمكن االسم يف االسمية، وإنما هي التنكير، هذه كلها تنوينات ولكنها ال 

تنوينات أخرى، فتنوين المقابلة أين يقع؟ يدخل على ماذا؟ على جمع المؤنث 

السالم، التنوين الذي يدخل على جمع المؤنث السالم ليس بتنوين تمكين، وإنما 

  "فاطمات ومعلمات"هو تنوين مقابلة، نحو 

ما عالمة الرفع؟ ضمة محمُد  "اء محمدُ ج"لماذا قالوا تنوين مقابلة؟ لو قلنا 

آخر محمد ماذا عليه؟ عليه الضمة عالمة  "جاء محمدٌ "ثم يأيت التنوين زينة االسم 

 اإلعراب والتنوين زينة االسماء.

األلف هذه عالمة اإلعراب تقابل الضمة عالمة  "جاء محمدان"ثني تقول: 

ا العرب؟ مقابل التنوين يف اإلعراب، والنون يف محمدان ما قصتها؟ لماذا أتت هب

جاء محمدون أو ":المفرد لكي تبقى زينة األسماء فيها، ويف الجمع تقول

أين عالمة اإلعراب يف المحمدون؟ الواو تقابل الضمة يف محمُد،  "المحمدون

والنون يف محمدون هذه ما قصتها؟ مقابل التنوين، وبعضهم يقول: إن النون يف 

 نوين.التثنية ونون الجمع هو الت

األلف والتاء  "هندات" "هند"فإذا جئنا إلى جمع المؤنث السالم فقلنا مثاًل يف 

هل لهما عالقة باإلعراب؟ ال، ما يتغيران بعالمة اإلعراب عالمة اإلعراب تتغير 

باإلعراب، أما األلف والتاء مجرد حروف جمع ال عالقة لها باإلعراب، أين 

ماذا نقول عنه  "هنداٌت "نوين الذي يف والت "جاءت هنداُت "اإلعراب؟ بالضمة 
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وهذا ال نسميه تنوين تمكين؛ ألن الجمع يف األصل ال يلحقه التنوين التنوين  

للمفرد، وإنما المثنى يدخله النون، والجمع يدخله النون، فإذا جئت إلى هنداٍت 

فالتنوين الذي يف هندات يقابل النون التي يف جمع المذكر، مجرد مقابلة للنون 

ذي يف جمع المذكر من باب العدل؛ لكي ال يكون هناك هاضم للمؤنث على ال

 جلب المذكر العربية تعدل بين ألفاظها دائًما.

أم  "جاءت فاطمةُ "ففاطمة تقول فيها  "فاطمة"إن أردت دلياًل أوضح نأيت إلى 

على المؤنث يعني: ممنوعة من الصرف يعني: ما تنون تقول  "جاءت فاطمةٌ "

 عليها ضمة واحدة فقط وحجبت من التنوين لما ذكرنا سابًقا. "جاءت فاطمةُ "

ما  "جاءت فاطماٌت " "فاطمات"اجمع فاطمة جمًعا مؤنًثا سالًما ماذا تقول؟ 

هذا التنوين يف فاطماٌت؟ هل تقول إنه مقابلة بتنوين المفرد؟ ال؛ ألن المفرد ما فيه 

يف جمع المذكر السالم تنوين، ما هذا التنوين يف فاطمات؟ هذا مقابل للنون 

 للمعادلة والمقابلة. 

علم موضع  "عرفات"وإن أردت دلياًل أقوى مما سبق أيًضا نأيت إلى نحو 

فإن سميتها بعرفات فهي علم مؤنث  "عرفات"وتسمى  "عرفة"معروف تسمى 

فحقها أن تصرف أو تمنع من الصرف؟ حقها أن تمنع من الصرف ومع ذلك تجد 

سمي بجمع المؤنث السالم يعني: أخذت جمع مؤنث سالم  أن العرب تنوهنا، إذا

فما سميتها فاطمة سميتها  "جاءت بنت"وجعلته علًما على شيء معين بنتك مثاًل، 

أو موضع يف  "بعرفات"مثاًل وهذا الموضع سمي  "أو سميتها حسنات "نعمات"

هذا جمع مؤنث سالم أصله ثم نقل ليكون علًما على  "أدرعات" الشام يسمى

ما هذا التنوين  [198البفرة:] (چ چ ڇ ڇ) يء فحينئذ ننونش

الذي يف عرفات؟ ليست من التمكين، وإنما هو التنوين الموجود يف جمع المؤنث 

السالم، والتنوين الذي يف جمع المؤنث السالم يقابل النون التي يف جمع المذكر 
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 ذا األمر.السالم وهكذا كل األمور مرتابطة وكلها تتساند لتدل على صحة ه

قلنا الصرف عند ابن مالك هو تنوين التمكين وهو قياًسا من المقابلة الذي  

 يأيت يف جمع المؤنث السالم، وخالف تنوين العوض، وتنوين التنكير.

تنوين العوض هو الذي يدخل على الممنوع من الصرف المنقوص نحو 

فإذا  "جاءت جواٍر ومررت بجوارٍ "تقول  "وغواشي" "ونوادي" "جواري"

 (ہ ھ ھھ)قال تعالى:  "جاءت جوار ومررت بجوار"وقفت تقول 
 ."غواشٍ "وإذا وصلت تقول  [41األعراخ:]

؟ ال نقول إنه تنوين "هذه جواٍر ومررت بجوارٍ "فما هذا التنوين يف قولك  

التمكين؛ ألن الكلمة ممنوعة من الصرف وإنما نقول هو تنوين عوض عن الياء 

رقنا بين جواري والقاضي فالتنوين الذي يف قاٍض المحذوفة من جواري، وف

تمكين؛ ألنه ليس ممنوع من الصرف، والتنوين الذي يف جواٍر عوض؛ ألن الكلمة 

 ممنوعة من الصرف.

ر   "كسيبويه" يبقى تنوين التنكير وهو الذي يدخل على االسم المبني المنكَّ

أنا أحب " "ا وكذايف كتابه كذ قال سيبويه "مبني على الكسر تقول  "سيبويه

نحوي  "سيبويه"وهكذا يريد رجاًل بعينه علًما، فإذا نكرته فأردت بكلمة  "سيبويه

جاء سيبويه "ما أردت شخًصا معينًا اسمه سيبويه وإنما أردت نحوي فإنك تقول 

 "جاء سيبويه هذا الرجل الذي اسمه سيبويه ونحوٌي آخر"يعني:  "وسيبويه آخر

 يعني: ورجل آخر. "وإبراهيم آخر جاء إبراهيم"وهكذا تقول 

ال يريد بفرعون هنا فرعون  "لكل فرعوٍن موسًى "ومن ذلك قولهم  

المعروف، وال بموسى النبي المعروف، وإنما يريدون لكل جباٍر قهاٌر إًذا يريدون 

 معنى التنكير فلهذا دخل هنا التنوين.
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ما عرفنا تقول ومن ذلك التنوين الذي يدخل على أسماء األفعال وهي مبنية ك 

فعرفنا أهنا معرفة يعني: اسكت السكوت  "صه"إن قلت  "صهٍ "وتقول  "صه"

يعني:  "صه يا محمد"المعهود الذي تتكلم فيه اآلن، تتكلم بأمر معين فتقول له 

اسكت السكوت المعهود عن هذا الكالم، وإذا قلت صٍه فنونت فهو نكرة يعني: 

الكالم وعن غيره، وهذه من أنواع  اسكت سكوًتا مطلًقا عن كل شيء عن هذا

 التنوين وعرفنا منها تنوين التمكين.

إن الصرف معناه تنوين   ال ابن مالك وما  بفه من العلمام ال ين  الوا:

التمكين قالوا: إن هذه األسماء لما تشبهت باألفعال منعت الصرف أي: تنوين 

 التمكين، ثم لحق ذلك وتبعه المنع من الجر بالكسرة.

ل آخرون: بل الصرف الذي منعت منه هذه األسماء هو مجموع التنوين وقا

والجر بالكسرة، فالمسألة فيها قوالن وال نفصل فيها إال أن قول المحققين وهو 

 الصحيح األول: أن الكلمة منعت من التنوين.

المنع من التنوين أصالة  مم بعد ٌلك منعت من الجر بال سرة تبًعا، يعنا:

ر بالكسرة تبًعا، فنكتفي بدليل واحد على صحة هذا القول وهو: والمنع من الج

أنك لو صرفت الممنوع من الصرف للضرورة الشعرية مثاًل يف حالة الجر كنت 

 تقول مثاًل يف الشعر:

ثم اضطررت إلى تنوينه؛ لكي ال ينكسر الشعر كنت  "سلمت على إبراهيمَ "

سلمت على "؟ تقول "سلمت على إبراهيًما أم سلمت على إبراهيمٍ "تقول 

 "إبراهيمٍ 

 قال الشاعر:

 ولفد ىخلت الفدر خدر عنيزةَ 
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مع أن الوزن يستقيم  "عنيزةً "عنيزٍة اسم امرأة يف األصل خدر عنيزَة فلم يقل 

فقالوا: إن  "عنيزةٍ "إال أن العرب دائًما إذا صرفوه أعادوا الجر  "عنيزًة أو عنيزةٍ "

 ليها الجر بالكسرة. الكلمة لما عاد إليها التنوين عاد إ

ولو كان الصرف الذي منعت منه هذه األسماء هو مجموع التنوين والجر 

بالكسرة لكان الواجب يف الضرورة أن تقدر بقدرها، والضرورة ما الذي يكفي فيها 

ليستقيم البيت وال ينكسر، ويبقى  "خدر عنيزةً "ليستقيم الوزن؟ أن تنون، فتقول 

الكلمة باقًيا، لكن على قول المحققين ممنوعة من  الجزء الثاين الذي حذف فيه

 التنوين والجر تبًعا فلما عاد التنوين وهو األصل عاد التبع.

 َابن مالك يف ه ا البيت يفول: 

االسم المنصرف هو الذي يدخل عليه تنوين التمكين، ومفهوم المخالفة أن 

ن، ثم بدأ ابن مالك االسم الذي ال ينصرف هو االسم الذي ال يدخله تنوين التمكي

  :بذكر األسماء الممنوعة من الصرف اسًما اسًما فقال 

ََْلًفااااااا َمنَااااااا ْ  ااااااَألُِ  ال َّْأنِْياااااااِا ُم ََ 

 

ُْ َكْيَ َمااااا َوَ اااا ْ    َصااااْرَخ الَّااااِ   َذااااَوا

أبيات ابن مالك يف هذا الباب باب الممنوع من الصرف من أسهل األبيات يف  

 ألفيته. 

ااااااَألُِ  ال َّْأنِْياااااااِا مُ   ََْلًفااااااا َمنَااااااا ْ ََ

 

ُْ َكْيَ َمااااا َوَ اااا ْ    َصااااْرَخ الَّااااِ   َذااااَوا

هذا هو االسم األول من األسماء الممنوعة من الصرف، وهو االسم المختوم  

 بألف التأنيث يقول:

على كل حال  أل  ال أنيا تمن  اال م المف وم بَا من الصرخ مَلًفا، يعنا:

 "حمراء وصحراء"ودة نحو أم ممد "ُحبلى وعطشى"سواء كانت مكسورة نحو 

علم على جبل يف  "رضوى"وسواء أكان االسم نكرة كما سبق أم كان معرفة نحو 
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علم امرأة، وسواء أكان االسم مؤنًثا كـأغلب األمثلة السابقة  "وهيفا"المدينة،  

المد وعدم المد وهو  "وزكريا" "رضوى"أم كان مذكًرا كـ  "عطشى وحمرى"

مذكر، وسواء أكان االسم مفرًدا كجميع األمثلة  منصرف على الحالين مع أنه

وسواء أكان  "جرحى ومرضى وأصدقاء وعلماء"السابقة، أم كان جمًعا نحو 

أم كان اسًما غير وصف مثل  "وعطشى وحمراء "حبلى"االسم وصًفا نحو 

فألف التأنيث تمنع االسم المختوم هبا مطلًقا على كل حال  "رضوى وصحراء"

ل أن االسم المختوم بألف التأنيث يمنع من الصرف لعلة واحدة فلهذا قلنا من قب

 وهي كونه مختوًما بألف التأنيث.

ستسألون عنها وهي: كيف نعرف أن األلف ألف تأنيث؟  وهنا َا دة مَمن:

نقول: األلف إجمااًل نوعان، وتفصياًل أربعة أنواع؛ ألن األلف يف العربية إما أن 

تكون زائدة إًذا نوعان، والزائدة لماذا تزاد؟ إما أن  تكون منقلبة عن أصل، وإما أن

تزاد للتأنيث، وإما أن تزاد لإللحاق، وإما أن تزاد لمجرد التكسير يعني: تكسير 

 حروف الكلمة. 

 . إجمااًل منقلبة عن أصل وزائدة َاألل  نوعان:

منقلبة عن أصل، وزائدة للتأنيث، وزائدة لإللحاق،  وأربعن أنواع ت صياًل:

 زائدة للتكسير.و

منقلبة عن أصٍل قطًعا ال تكون غير ذلك متى ما وقعت األلف  َاألل  ال ال ن:

عصا "ثالثة فليست زائدة بل هي منقلبة عن أصل، واألصل إما واو وإما ياء نحو 

نا؛ ألن األلف فيها ليست  "وهذه رحًى " "هذا عصًى "تقول  "ورحى كما رأيت نوَّ

فنون؛  [2البفرة:] (ڀ ڀ)لصرف قال تعالى:ألف تأنيث فليست ممنوعة من ا

 ألن الكلمة ليست ممنوعة من الصرف.
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يعني: الرابعة التي وقعت رابعة أو خامسة أو سادسة غير الثالثة إن  و ير ال ال ن

قام دليل على أهنا منقلبة عن أصٍل فهي منقلبة عن أصٍل، والدليل غالًبا هو الفعل 

من  "ملهى "ملهًى "واو أو ياء نحو  رنا عنالمضارع، وتكون منقلبة هنا كما ذك

إًذا األلف  "يلهو"هي الواو يف  "ملهى"إًذا األلف يف  "يلهو"الفعل المضارع 

منقلبة عن الواو زائدة أم منقلبة عن أصل، وبعضهم يسمي المنقلبة عن أصل 

هذا "يسميها أصلية ال إشكال يف ذلك إذا قال أصلية يعني: منقلبة عن أصل، فتقول 

هذا ملهًى "؟ تقول "هذا ملهَى كبير"؟ تقول: "هًى كبير أو تقول هذا ملهًى كبيرمل

 "مصطفى"كلمة مصروفة ومنونة، ونحو  ألن األلف ليست للتأنيث "كبير

سواء كان علم على رجل أو  "هذا مصطفًى "إًذا  "يصفو"مصروف أم منون؟ من 

مرمى ومسعى "كذلك  "هذا مستدعًى " "يدعو"من  "مستدعى"كان صفة، كذلك 

هذا مرمًى وهذا مسعًى "تقول  "يرمي ويسعى سعًيا ويشفي"كلها من  "ومستشفى

ُيخطُئ يف مستشفى خطًأ غريًبا، وهو أنه  وبعض الناس أصبح "وهذا مستشفًى كبير

من أين دخل عليه الوهم؟ ظن أن األلف ألف تأنيث  "هذه مستشفى"يؤنثه يقول 

ذكر واأللف فيه ليست للتأنيث بل والمستشفى م "هذه مستشفى"فصار يقول 

فإن قام دليل على األلف منقلبة عن  "هذا مستشفى كبير"منقلبة عن أصل تقول 

أصل فهي كذلك، وإن لم يقم دليل على أن األلف منقلبة عن أصل هنا سنتعمق 

 قلياًل:

إن لم يقم دليل على أن األلف منقلبة عن أصل فننظر هل الكلمة جاءت على 

التأنيث وهي محصورة ستأيت يف باب مستقل يف األلفية واسمه  وزن من أوزان

التأنيث هل الكلمة جاءت على وزن من أوزان التأنيث أم ال؟ فإن جاءت على وزن 

من أوزان التأنيث ننظر هل سمع فيها التنوين أم لم يسمع فيها التنوين، فإن جاءت 

لف تأنيث وهذا هو على وزن من أوزان التأنيث ولم يسمع فيها التنوين فهي أ
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األغلب فيها، فإن جاءت على وزن من أوزان التأنيث وسمع فيها التنوين أو جاءت  

على وزن ليس من أوزان التأنيث فاأللف لإللحاق وهذا قليل متى يقولون هبا؟ إذا 

رأوا األلف زائدة ليست أصلية زائدة ومع ذلك منونة فيقولون األلف لإللحاق، 

إًذا فاأللف زائدة، وعلى وزن  "ذكر"دة للتأنيث؛ ألنه من األلف زائ "ذكرى"فمثل 

 إلى آخره. "ذكرى وسلمى وليلى وعطشى"من أوزان التأنيث 

هذه "تعرفون المعزى من الماعز تقول  "هذه معزًى "ثم إن العرب قالت مثاًل 

ليست للتأنيث وإنما هي لإللحاق  "معزى"ينونون ومع ذلك أن األلف يف  "معزًى 

أول ما يعرف يف اإلنسان أو يف  "دفرى"يث هبا ولكنها قليلة، ومن ذلك وسمع التأن

نبت، إًذا متى تكون  "علًقا"، وكذلك "دفرًى "البعير هو الذكرى عظم فوق األذن 

األلف للتأنيث؟ أال تكون ثالثة، وأن تكون زائدة، وزائدة على وزن من أوزان 

 التأنيث.

ة، ولم يوجد دليل على أهنا أصلية بقي حالة واحدة، وهي أن تأيت األلف سادس

ا كقولهم   "هذا رجل قبعثرًى " "قبعثرى"فهي لإللحاق قواًل واحًدا، وهذا قليل جدًّ

 ."هذا رجل قبعثرًى "إذا كان رجاًل طوياًل ضخًما يف اللغة نقول 

 أن األلف الثالثة ال تكون إال أصلية، وأن ألف التأنيث البد أن تكون الفالصن:

 :بوزن من أوزان التأنيث، التي ستأيت يف قول ابن مالك  زائدة وأن تكون

 واال اااااااا َار يف مباااااااااين األولااااااااى

 

 يبديااااااااه وزن أربااااااااى والَااااااااولى 

 إلى آخره.... 

كل ذلك لكي ال تظن أن كل ألف هي للتأنيث، بل األلف قد تكون أصلية 

وهذا كثير، وقد تكون للتأنيث وهذا كثير، وقد تكون لإللحاق وهذا قليل، وقد 

 ون للتكسير وهذا نادر.تك
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إًذا أنت تركز على النوعين األولين؛ ألهنما كثيران فانتبه، تنظر للفعل المضارع 

هل آخره واو أو ياء، وهذا يدل على أن األلف أصلية يعني: منقلبة عن أصل، فإن 

لم يكن مضارع مختوم بواو أو ياء فمعنى ذلك أن األلف زائدة كما قلنا قبل قليل 

 وهكذا. "ذكر"من  "ذكرى"أما كلمة  "يرمي"من  "مرمى"مة مثاًل يف كل

كل هذا الكالم على األلف هو يتعلق باألفعال وباألسماء المعربة، أما 

أصل قد  الحروف واألسماء المبنية فإن األلف قد تأيت فيها أصاًل ليست منقلبة عن

أصلية أبًدا إما  تأيت أصاًل وعرفنا أن األفعال واألسماء المعربة ال تأيت األلف فيها

منقلبة عن أصل وإما زائدة، أما الحروف واألسماء المبنية فإن الحروف تأيت فيها 

هذه ألف أصلية ال نقول إهنا منقلبة عن  "ماء وال"أصاًل، فالحروف كاأللف يف 

 شيء آخر وزائدة.

هذه ألفات أصلية ليست منقلبة وال  "مهما ومتى"واألسماء المبنية كاأللف يف 

 :هذا ما يتعلق بشرح قول ابن مالك  زائدة

ََْلًفااااااا َمنَااااااا ْ  ااااااَألُِ  ال َّْأنِْياااااااِا ُم ََ 

 

ُْ َكْيَ َمااااا َوَ اااا ْ    َصااااْرَخ الَّااااِ   َذااااَوا

 : مم  ال ابن مالك 

ْعااااالََن َِااااا َوْصاااا  َ ااااِلمْ  ََ  َوَزا ِااااَدا 

 

 ِمااااْن َأْن ُيااااَر  بَِ ااااام َتْأنِْيااااَا ُخاااا ِمْ  

نوعن من الصرخ وهو الوص  ال   ه ا هو اال م ال اين من األ مام المم 

 وهو ممنوع لعل ين: على وزن َعالن،

 الوصفية. :العلن األولى

 وزن فعالن. :العلن ال انين

 : يمنع االسم من الصرف لعلتين وهما: يقول 

أن يكون على وزن فعالن بفتح الفاء وسكون العين، هذا الوزن  :العلن األولى
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يست مكسورة وال مضمومة وتكون العين فعالن البد أن تكون الفاء مسكونة ل 

 ساكنة ليست متحركة.

وفعالن هذا يشرتط فيه أن يكون وصًفا مؤنًثا بغير التاء وهذا  والعلن ال انين:

 قوله:

 ُخ ِمْ  َتْأنِْيَا  بَِ ام ُيَر  َأنْ  َ ِلْم ِمنْ 

يعني: يشرتط يف فعالن إذا أردت أن تؤنثه أن ال يكون مما يؤنث بالتاء، وإنما 

عطشان "بل  "عطشانة"ال يقال  "عطشى"مؤنثه  "عطشًى "نث بغير ذلك نحو يؤ

ومؤنثه  "غضبان"وكذلك  "سكران"هذا ممنوع من الصرف و "وعطشى

 فهذا هو المشهور يف اللغة.  "غضبانة"ال  "غضبى"

وجاءت يف لغات قليلة عن بعض العرب أهنم يؤنثون دائًما بالتاء إال أهنا لغة  

، إال كلمات "عطشى"عالن فإنه كما رأيتم يؤنث على فعلى ضعيفة، أما أغلب ف

هو طويل  "يعني "رجل سيفان"قليلة أنثوها بتاء فحينئٍذ تنون تصرف، مثل قولهم: 

 فهذا مصروف.  "رجل سيفان وامرأة سيفانة" "سيفَى "ما قالوا  "وامرأة سيفانة"

ينادم يف  من المنادمة هذا الذي ينادمك يف المجلس الذي "ندمان"وكقولهم 

فندمان  "ندمان "نديم ويقال"المجلس يعني: يتكلم معك هذا يسمى منادم، يقال 

فيصرف،  "رجل ندمان وامرأة ندمانة"من المنادمة وهي الحوار يف المجلس يقال 

فيمنع من  "رجل ندمان وامرأة ندمى"بخالف ندمان من الندم فإهنم يقولون 

 الصرف.

وهو مصروف أم ممنوع؟ مصروف وهو  اسم النبات العطري "ريحان"وأما 

على وزن فعالن إال أنه ليس وصًفا، هو اسم نبات ليس وصًفا فهذا مصروف؛ ألنه 

وهو اسم من أسماء الذئب مصروف أم  "وسرحان" "هذا ريحان"اسم نقول 
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ممنوع؟ مصروف؛ ألنه اسم ال وصف، وألنه ليس على وزن فعالن، وإنما على 

 ."ِسرحان"وزن فِعالن 

األصل واألكثر أن يكون المؤنث فعالن على فعلى، ومجيء مؤنثه على  قلنا

فعالنة هذا قليل، وحصره بعض العلماء وصاغوا هبا قرابة العشر كلمات أو أكثر 

 على حسب الخالف وأكثرها كلمات من الغريب، وذكرنا قبل ذلك أشهرها.

 : مم  ال ابن مالك

َعااااااااًل  َْ  َوَوْصااااااا   اْصاااااااِلا  َوَوْزُن َأ

 

اًل مَ   ََ  ْمنُااااااوَع َتْأنِْيااااااَا بَِ ااااااا َكَأْ اااااا

 َوَألِ اااااااااْينَّ َعااااااااااِرَض الَوْصاااااااااِ يَّهْ  

 

 َكاااااااااَأْرَبَ  َوَعااااااااااِرَض اإِلْ اااااااااِميَّنْ  

اااااااألَْىَهُم الَفْيااااااُد لَِ ونِااااااِه ُوِضاااااا ْ   ََ 

 

ُه ُمنِااا ْ   َُ  َِاااا األَْصاااِ  َوْصاااً ا اْنِصاااَرا

َعااااااااااى  َْ  َوَأْجااااااااااَدل  َوَأْخَياااااااااا   َوَأ

 

ن  َوَ ااااااْد َياااااانَل  ََ  َن الَمنَْعاااااااَمْصااااااُرو

ه ا هو اال م ال الا من األ مام الممنوعن من الصرخ وهو الوص  ال    

 على وزن أَع ، ويمن  لعل ين:

 الوصفية. األولى:

 "وأحسن وأجمل وأقبح" "أكرب وأصغر"كونه على وزن أفعل نحو  وال انين:

 إلى غير ذلك. "وأحمر وأخضر وأزرق"

يشرتط يف فعالن، وهو أال يكون مؤنثه  وذكر ابن مالك أنه يشرتط يف أفعل ما

 بالتاء، وهذا قوله:

اَل  بَِ ا َتْأنِْيَا  َمْمنُوع ََ  َكَأْ 

وإما أن  "أحمرة"ال  "حمراء"مؤنثه  "كأحمر"فتأنيثه إما أن يكون على فعالء 

 ."أكربة"ال  "كربى"مؤنثه  "أكرب"يكون مؤنثه على ُفعلى نحو 
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مصروف أم ممنوع؟ مصروف نحو فإن كان مؤنث أفعل بالتاء أفعله وهو  

 يعني: رجل أرمل إذا وصفوا هبا الرجل الفقير، نعم. "أرمل وأرملة"

وقلنا يشرتط يف أفعل أال يؤنث بالتاء، ويشرتط يف الوصف أن تكون وصفيته 

أصلية هذا أفعل قلنا وصف، لكن يشرتط يف وصفيته لكي يمنع من الصرف أن 

 ك:تكون وصفيته أصلية وهذا قول ابن مال

 اْصِلا   َوَوْص   

يف االستعمال يدل  أول ما وضع ما معنى أصلي؟ يعني: أنه أصٌل يف الوضع

يدل على وصف  "أحمر" "يدل على وصف الكرب "أكرب"على أنه وصف مثل 

 الحمرة وهكذا.

 "أرنب"فإن كان يف الوصف اسًما ثم طرأت عليه الوصفية فهو مصروف نحو 

و ما يطلق على مسمى بخالف الوصف وهو ما دل إن كان يف األصل اسًما االسم ه

هذا له مسمى؟ هذا وصف يطلق  "غضبان"على حدث وصاحبه، الوصف مثل 

األرنب  "أرنب"على كل من اتصف به، أما االسم هو الذي له مسمًى سمي به مثل 

اسم له مسمى وهو هذا الحيوان، فإن كان اسًما يف األصل ثم طرأت عليه الوصفية 

فأرنب اسم لهذا الحيوان ثم صارت العرب  "وأربع" "أرنب"ل فهو يصرف مث

يعني: ما به أنه جبان ذليل فكلمة  "هذا رجل أرنب"تصف به الجبان والذليل 

أرنب يف األصل اسم أم وصف؟ اسم وطرأت الوصفية عليه فيمنع أن يصرف؟ 

 يف األصل اسم للعدد الذي هو بعد الثالثة وقبل "أربع"يصرف دائًما، وكذلك 

اسم للعدد ثم إن العرب بعد  "أربعة نصف ثمانية"الخمسة اسم لهذا العدد، تقول 

 وصفوا به. "جاءين نسوة أربعٌ "ذلك وصفوا به فقالوا 

إًذا فاألصل هو اسم ثم طرأت عليه الوصفية فيمنع أو يصرف؟ يصرف نظًرا  
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 إلى أصله.

ذلك العكس، لو إًذا فاالسم إذا طرأت عليه الوصفية نأخذ بأصلها االسمية وك

 "وأرقم" "أسود"أن الكلمة يف األصل وصف ثم طرأت عليها االسمية مثل كلمة 

أسود يف األصل وصف بالسواد، ثم سموا الحية السوداء أسود  "وأدهم" "وأبطح"

يعني: اسم لهذه الحية فحينئٍذ تصرف أو تمنع؟ تمنع نظًرا لألصل وصف أصلي، 

 وصفية ال، انظر لألصل.فانتفت عنه ال ال تقول أنه كان اسم

وكذلك القيد أي خيل يسمى أدهم ربطته باألدهم؛ ألن القيد كل مكان فيه 

سواد خفيف، ثم صار اسًما لكل قيد سواء كان فيه سواد أم لم يكن فيه سواد صار 

 اسًما للقيد ومع ذلك تمنع؛ ألنه يف األصل صفة.

 "كنت أبطحس"مكان معروف يف مكة يقال األبطح وأبطح  "أبطح"كذلك 

وهو  "أبطح"فمنع من الصرف مع أنه اآلن صار اسًما لهذا المكان؛ نظًرا ألصله 

 ."أبطح"المكان المنبطح بين مرتفعين يسمى 

 : وه ا هو  ول ابن مالك

 َوَألِ اااااااااْينَّ َعااااااااااِرَض الَوْصاااااااااِ يَّهْ 

 

 َكاااااااااَأْرَبَ  َوَعااااااااااِرَض اإِلْ اااااااااِميَّنْ  

م للقيد لكونه وضع يف األصل وصًفا العارض ألغه وخذ دائًما باألصل فاألده 

ألن ؛"أرنب وأربع"شرحنا ذلك، فاالسم مصروف ولو طرأت عليه الوصفية نحو 

الوصفية حينئٍذ ملغاة، والوصف غير منصرف ولو طرأت عليه االسمية نحو 

 ."أبطٍح وأدهم"

 مم  ال ابن مالك:

َعااااااااااى َْ  َوَأْجااااااااااَدل  َوَأْخَياااااااااا   َوَأ

 

ن  َوَ ااااااْد َياااااانَلنَ   ََ  الَمنَْعااااااا َمْصااااااُرو

أجدل اسم  ذكر يف هذا البيت أن العرب اختلفوا يف هذه الكلمات الثالثة 
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ذي خيالن يعني: فيه حبات سود، وأفعى اسم للحية،  للصقر، وأخيل اسم لطائر 

فأكثر العرب يرون أن هذه الكلمات أسماء لهذه األشياء يمنعون أو يصرفون؟ 

 "يعني "أجدل"يف األصل أوصاف يصرفون، وبعض العرب يرى أن هذه األسماء 

يعني: مؤذي فيرون أهنا يف  "وأفعى"يعني: متلون،  "وأخيل"قوي من الجدل، 

األصل أوصاف ثم طرأت بعد ذلك االسمية صارت اسًما لهذه األشياء فيصرفون 

 أم يمنعون؟ فيمنعون فقال:

َعااااااااااى َْ  َوَأْجااااااااااَدل  َوَأْخَياااااااااا   َوَأ

 

ن  َوَ ااااااْد َياااااانَلَن الَمنْ   ََ  َعاااااااَمْصااااااُرو

هذا أكثر العرب وقد ينلن المنعا هذا المذهب من مذهب العرب وعلى  

 المذهب الثاين قال الشاعر:

 كااااااأن العفيليااااااين يااااااوم لفياااااا َم

 

 َاااارا  الفَااااا ال ااااين أجاااادل بازيااااا 

فراخ القطا مثل الحمام، فراخ القطا القين أجدال يعني: القين صقًرا، أنت  

نه لم يرد الصقر وإنما أراد قوًيا، وقال كأ صقر فراخ فقال: أجدال فمنع من الصرف

 اآلخر:

ااا اللااوَم عن ااا َااإننا  لااِك الفيااُر  ض 

 

َِ مااا كااان أجمااال   أذااب  ماان األخااال

 ٌريناااا وعلماااا بااااألمور و ااايم ا 

 

 َمااااا هااااا ر  يومااااا عليااااك بااااأخيال 

 بأخيال يعني: ليس بمتلون، فنظر إلى المعنى. 
ّ

 يقول: طائري ليس علي

نا لشرح باقي األبيات فنرجئها إن شاء اهلل للدرس ويبدو أن الوقت ال يسع

 القادم.

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثامن بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة  السالم

االثنين، الخامس من شهر جمادى اآلخرة، من سنة أربع وثالثين وأربعمائة وألف 

لنعقد فيها بإذن اهلل تعالى، يف جامع  من هجرة المصطفى 

ة، من دروس الراجحي، يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، الدرس الثامن بعد المئ

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.أل ين ابن مالكشرح ]

وبدأنا يف الدرس الماضي بالكالم على باب ما ال ينصرف، وذكرنا أن ابن 

عقده يف سبعة وعشرين بيًتا، وشرحنا منها يف الدرس الماضي سبعة  مالك 

ننا سنشرحه إن أبيات، يف الليلة إن شاء اهلل تعالى سنقرأ منها أيًضا ما تيسر مما نظن أ

 ابتداء من الثامن يف هذا الباب: شاء اهلل تعالى، قال 

 َوَمنْااااُ  َعااااْدَل َمااااَ  َوْصااااَ  ُمْعَ َباااارْ 

 

 َمْ نَااااى َوُمااااالََ  َوُأَخاااارْ  
َِ  َِااااا َلْ اااا

َمااااااااا  َُ  َوَوْزُن َمْ نَااااااااى َوُمااااااااالََ  َك

 

لُيْعَلَماااااااا  ََ  ِماااااااْن َواِذاااااااَد ألَْرَباااااااَ  

 َوُكااااااْن لَِجْمااااااَ  ُمْشاااااابَِه َمَ اااااااِعاَل  

 

 َأِو الَمَ اِعْياااااااااَ  بَِمنْاااااااااَ  َكااااااااااَاَِل  

ا اْعاااااااا اِلََل ِمنْااااااااُه َكااااااااالَجَواِر   ٌَ  َو

 

ِْ َكَساااااااِر   ا َأْجاااااارِ َعااااااك َوَجاااااارك َْ  َر
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 َولَِساااااااااَراِوْيَ  بَِاااااااااَ ا الَجْماااااااااا ِ  

 

 َ اااااااَبه  اْ َ َضاااااااى ُعْماااااااوَم الَمنْااااااا ِ  

َا َأو بَِمااااااا َلِحاااااااْق    َوإِْن بِااااااِه ُ ااااااامِّ

 

ََاالْنِصااااااَراُخ َمنُْعااااااهُ    َيِحااااااق   بِااااااِه 

َبااااا662  ُه ُمَركَّ ََ  .َوالَعلااااَم اْمنَااااْ  َصااااْر

 

 َتْركِْيااااَب َمااااْزَل َنْحااااُو َمْعااااِد ي رَِبااااا 

 .َكاااااااَ اَك َذااااااااِو  َزا ِاااااااَد ْ 663 

 

اَنا  ََ َََ ااااااااَن َوَكَأْصاااااااَب ْعالََناااااااا َكَ  ََ 

ََْلَفاااااا664  ااااااَم ُم ََ اااااا  بِ  .َكاااااَ ا م نَّ

 

 َوَ ااااْرُط َمنْااااِ  الَعاااااِر َكوُنااااُه اْرَتَفااااى 

 665 ََ ََ الا َّالَِ  َأو َكُجاوَر َأو َ اَفرْ .  و

 

َكاااارْ   ٌَ  َأو َزْيااااَد اْ ااااَم اْمااااَرَأَة الَ اْ ااااَم 

اِن َِا الَعااِىِم َتاْ كِْيًرا َ اَبْق 666  ََ  .َوْج

 

نْااااااَد َوالَمنْااااااُ  َأَذااااااق    َِ  َوُعْجَمااااااًن َك

فبدأ  ،بعض األسماء الممنوعة من الصرف ذكر يف هذه األبيات  

 ء الممنوعة من الصرف فقال:باالسم الرابع من األسما

 َوَمنْااااُ  َعااااْدَل َمااااَ  َوْصااااَ  ُمْعَ َباااارْ 

 

ااااا َلْ ااااَ َمْ نَااااى َوُمااااالََ  َوُأَخاااارْ  
َِ 

َمااااااااا  َُ  َوَوْزُن َمْ نَااااااااى َوُمااااااااالََ  َك

 

لُيْعَلَماااااااا  ََ  ِماااااااْن َواِذاااااااَد ألَْرَباااااااَ  

كما قلنا هذا هو االسم الرابع من األسماء الممنوعة من الصرف وهو:  

 والعدل. ل أي: أن العلتين يف منعه هما: الوصفيةالوصف المعدو

أما الوصفية فقد شرحناها من قبل؛ ألن ابن مالك ذكر من قبل وصفين 

 ممنوعين من الصرف، تكلمنا عليهما من قبل.

وأما المراد بالعدل، العدل يف النحو يف اصطالح النحويين العدل هو: تحويل 

لمعنى واحد، كان األصل أن يكون اسم من صيغته األصلية إلى صيغة أخرى، وا

االسم على هذه الصيغة إال أن العرب حولته ونقلته إلى صيغة أخرى، والمعنى يف 

 الصيغتين واحد.

 والوص  المعدول الممنوع من الصرخ نوعان:

األعداد التي على وزن مفعل وُفعال، والمسموع منها من واحد إلى  األول:
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 عة، وهذا هو قول ابن مالك:أربعة من واحد واثنين وثالثة وأرب

َمااااااااا َُ  َوَوْزُن َمْ نَااااااااى َوُمااااااااالََ  َك

 

لُيْعَلَماااااااا  ََ  ِماااااااْن َواِذاااااااَد ألَْرَباااااااَ  

فقيل موحد وأحاد، ومثنى وثناء، ومثلث وثالث، ومربع ورباع، مفعل وفعال،  

وقيل بل سمع إلى العشرة فيقال: مخمس وخماس، ومسدس وسداس، ومسبع 

تساع، ومعشر وعشار، وواضح أن ابن مالك وسباع، ومثمن وثمان ومتسع و

 .مع القول األول وهو القول المشهور 

وعلى كل حال فالمسألة ال تفرق كثيًرا يف الحكم؛ ألن الذين قالوا إن 

المسموع من واحد إلى أربعة قد أجازوه يف الباقي قياًسا، والذين قالوا: إنه مسموع 

 من واحد إلى عشرة فاألمر عندهم واضح.

ث قلنا وصف معدول ما معنى معدول؟ عدل عن صيغته األصلية إلى فثال

صيغة فعال ثالث، ما الصيغة األصلية التي عدل عنها؟ ثالث معدول عن ثالثًة.. 

وكذلك  "جاء القوم ثالثًة. ثالثةً "كقولك:  "جاء القوم ثالث"ثالثًة، وقولك: 

 مثلث.

ادخلوا اثنين. "أي:  "ادخلوا مثنى"ومثنى معدولة عن اثنين. اثنين، تقول: 

 وكذلك ثناء، وكذلك البواقي. "اثنين

والمعنى كما ترون واحد، وهذا الوصف المعدول على مفعل وفعال وعرفنا 

أنه يكون يف األعداد لم يأِت يف االستعمال أي: يف السماع إال يف ثالثة استعماالت 

 وإن شئت تقول يف ثالثة أعاريب وهي:

ي أخوهم الثالث؟ أو خرب فهم من واٍد واحد ومعناها أن يقع نعًتا، أو حااًل، بق

أخربت عن محمد بالخوف، أو  "محمد خائف"لو فكرت فيها واحد فتقول: 

جاء محمد "الخائف من صفات محمد، أو تقول:  "جاء محمد الخائف"تقول: 
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فالخوف من صفة من؟ من صفة محمد، فالخوف يف الجميع يف محمد إال  "خائًفا 

ق الخربية، ومرة النعتية، ومرة الحالية، نقول: إن مفعل وفعال من أنه مر على طري

 األعداد لم تأِت باالستعمال والسماع إال نعًتا،

المعنى واهلل أعلم أولي  [1َاهر:] (ہ ہ ہ ھ ھھ)كقوله تعالى: 

أجنحة اثنين. اثنين، وثالثة. ثالثة، وأربعة. أربعة، يعني: بعضهم له جناحان، 

 وبعضهم له أربعة، وهكذا.وبعضهم له ثالثة، 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ) :أو تقع حااًل كقوله 

يعني: انكحوا النساء يف هذه األحوال، حالة كوهنن اثنتين.  [3النسام:] (گگ

أي: جاءوا يف  "جاء القوم مثنى"اثنتين أو ثالًثا. ثالًث، أو أربًعا. أربًعا، وتقول: 

 هذه الحالة حالة كوهنم اثنين. اثنين.

صالة  )صالة اللي  م نى. م نى(: ث أن تقع خربًا كقوله والثال

الليل مبتدأ، ومثنى خرب، ما معنى صالة الليل مثنى؟ أي: صالة الليل اثنتين. اثنتين، 

)صالة اللي  فإذا عرفنا هذه المعاين عرفنا معنى العدد فإننا نقول يف هذا الحديث 

ركعتين وهي خرب، .ني: ركعتينمعنى مثنى األولى اثنتين. اثنتين يع م نى. م نى(

ومثنى الثانية توكيد؛ ألهنا ال تأِت بمعنى جديد فما إعراب مثنى حينئٍذ؟ خرب، ولو 

أو  "صالة الليل ركعتان. ركعتان"أتيت بالصيغة األصلية المعدول عنها فقلت: 

فمبتدأ صالة الليل، والخرب بعد أن تفكروا جيًدا يف  "صالة الليل ثنتان. ثنتان"

  "صالة الليل ثنتان. ثنتان"ى هو قولك: المعن

هذا األصل أين خرب صالة الليل؟ دعوا الخرب ودعونا ننتقل للحال الصورة 

 فيها أوضح،

قلنا هنا حال أين الحال يف قولك  "ادخلوا أو دخلوا اثنين. اثنين"إذا قلت: 
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ولى حال ؟ اثنين. اثنين كالهما حال يعني: ما نقول اثنين األ"ادخلوا اثنين. اثنين"

 "ادخلوا اثنين. اثنين"والثانية توكيد؛ ألن المعنى ليس على ذلك ليس على قول 

 اثنين. اثنين حال منصوبة الجزأين."فتقول 

 "الخرب "ركعتان. ركعتان"أو  "صالة الليل اثنتان. اثنتان"وكذلك يف قوله  

أن يخرب أن صالة  ؛ ألنه ال يريد أن يخرب أن صالة الليل ثنتان، ال يريد"ثنتان. ثنتان

الليل ركعتان، وإنما يريد أن يخرب أن صالة الليل هبذه الصورة وهذه الطريقة ثنتان؟ 

ثنتان وهذا مما يجب أن يقف عليه طالب اللغة دائًما يربط اإلعراب بالمعنى 

 ويتأمل ما يسرع باإلعراب الصناعي دون أن يتأمل يف المعنى.

أين خرب الرمان؟ نقول حلو  "حامض الرمان حلوٌ "فلهذا لو قلت لكم مثاًل 

حامض خرب مرفوع جزأين ما نقول حلٌو خرب أول، وحامض خرب ثاٍن ليس المعنى 

 "محمد كاتب شاعر"لو قلت  "محمٌد كاتب شاعر"على ذلك، ليس هو كقولك 

تقول: كاتب خرب أول وشاعر خرب ثاٍن؛ ألنك أخربت عن محمد أنه كاتب، 

هو خرٌب مفصٌل، لكن حلو حامض تريد أن الرمان وأخربت عن محمد بأنه شاعر ف

يجمع الطعمين، كما يقولون يعني: مٌز يعني فيه طعم الحالوة وفيه طعم 

 الحموضة.

 "اإلنسان كفور شكور"أو  "إن اإلنسان كفور شكور"وهكذا لو قلت مثاًل  

تقول الخرب كفور وشكور؛ نقول اإلنسان كفور وشكور ألنه ال يريد أن يخرب عن 

نسان بأنه كفور ويخرب عنه بأنه شكور؟ ال؛ ألنه يخرب أن اإلنسان مجموع اإل

 اإلنسان جنس اإلنسان متصف هبذه الصفة كفور شكور.

ال يريد أن يخرب عنه بأنه ظلوم وأنه جهول وإنما يريد  "ظلوًما جهواًل "كذلك 

أن يجمع الصفتين، واإلخبار هنا عن الجنس ليس عن فرد من أفراد الجنس، 

 ذا.وهك
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 (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ)وعلى ذلك نعود لقوله تعالى:  
يعني: انكحوا النساء يف هذه األحوال، والكالم على الجنس ليس على  [3النسام:]

نساء معينات، انكحوا النساء يف حالة كوهنن ثنتين. ثنتين يعني: أن الرجل يتزوج 

ثة أحوال تنتقي منها حالة واحدة ثنتين، أو ثالًثا. ثالًثا، أو أربًعا. أربًعا، إًذا هي ثال

إما أن تتزوج يف هذه الحالة ثنتين. ثنتين، أو ثالًثا. ثالًثا، أو أربًعا. أربًعا، فإن لم 

 تستطع العدل فتنتقل للحالة الرابعة واحدة. 

أما الرافضة مثاًل فألهنم أبعد الناس عن الفهم العربي ذهبوا يفهمون هذه اآلية 

أهنا أوصاف معلومة عن العدد، فيقول: مثنى يعني: ثنتين، على أهنا أعداد ال على 

وثالث يعني: ثالث، ورباع يعني أربعة، يعني انكحوا تسًعا فلهذا يجوزون أن 

 ينكح الرجل تسع نساء وهذا الفهم الخاطئ.

إًذا فهذا هو النوع األول من الوصف المعدول األعداد التي على وزن مفعل 

 وفعال. 

مررت بنسوة أخر يا "لوصف المعدول: كلمة أخر تقول : من االنوع ال اين

من حرف جر، أياٍم اسم  [184البفرة:] (چ چ ڇ ڇڇ)قال تعالى:  "محمد

مجرور، أخَر نعٌت مجرور أليام، وعالمة جره الفتحة؛ ألنه ممنوع من الصرف، 

ممنوع من الصرف لماذا؟ للوصفية والعدل، الوصفية واضحة وصفت األيام بأهنا 

 ي: مغايرة. أخر يعن

والعدل قلنا هو: تحويل االسم من صيغته األصلية إلى صيغة أخرى، ما صيغة 

االسم األصلية؟ أخر هذا جمع، مفرده أخرى، أخرى مؤنث ما مذكره؟ َأخر، ما 

 "يوم أخر وليلة أخرى وأيام أخر"وزن َأخر؟ أفعل ليس آخر فاعل لكن أخر 

ي األوصاف؟ اسم تفضيل، أفعل مثل المفرد قلنا أخر على وزن أفعل، وأفعل من أ
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  "أصغر وأكرب وأحسن وأجمل"

واسم التفضيل من أحكام اسم التفضيل أن اسم التفضيل إما أن يحلى بأل، 

 بأل طابق المدفوع تقول 
َّ

وإما أن يضاف، وإما أن يتجرد من أل واإلضافة، فإن ُحلي

وكذلك  "والمحمدون األحسنون" "والمحمدان األحسنان " "محمٌد األحسن"

إن أضيف على تفصيل يف المسألة، لكن إن تجرد من أل واإلضافة فقلت فقط 

أحسن دون أل وال إضافة؟ فإن اسم التفضيل حينئذ يلزم التذكير واإلفراد قال 

أحب مفرد، ويوسف وأخاه اثنان؛ ألن  [8يو  :] (ڈ ڈ ژ)تعالى: 

ى وال يجمع، ولزم اسم التفضيل إذا تجرد من أل واإلضافة لزم اإلفراد ما يثن

والمحمدان " "وهند أحسن" "محمد أحسن من زيد"التذكير ما يؤنث، فتقول 

 وهكذا. "والهندات أحسن" "أحسن

أخر جمع أخرى  "مررت بنسوة أخر"لو قلت  "أخر"والذي عندنا يف كلمة 

وأخرى مؤنث َأخر فهنا اسم التفضيل ُحلي بأل؟ أضيف؟ ال، مجرد من أل 

مررت "قياسه؟ أن يؤتى به مفرًدا مذكًرا، فيقال يف القياس واإلضافة؟ نعم، ما 

إال أن العرب وهم أهل اللغة ونحن لهم يف ذلك تبع،  "مثل أحسن "بنسوة أخر

استثنوا هذه الكلمة َأخر وتصرفاهتا فلم يدخلوها يف باب التفضيل، فمعنى ذلك 

إلى صيغة أخرى،  أهنم عدلوا هبا عن صيغتها األصلية وهي التزام التذكير واإلفراد

وهي مطابقة المتبوع مع اتحاد المعنى، فهذا هو الذي جعلهم يخصون هذه الكلمة 

 (چ چ ڇ ڇڇ)"مررت بنسوة أخر"بالمنع من الصرف، فيقولون: 
لماذا منعت أخر من الصرف؟ بالوصفية أو العدل وفهمنا العدل  [184البفرة:]

تقول معدولة من قياس  هنا؟ معدولة من َأخر، وإن شئت أن حدث من أي صيغة

 أفعل التفضيل المؤدى واحد.

نحن قلنا قبل قليل إن العرب عدلت الباب كله بآخر وتصرفاته عن حكم 
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التفضيل، ومع ذلك لم يظهر الحكم إال يف ُأخر المنع من الصرف؛ ألن آخر ممنوع  

من وصف وزن أفعل، وأخرى ممنوع؛ ألنه مختوم بألف التأنيث، وأخران هذا 

يظهر فيه المنع من الصرف أصاًل؛ ألن الصرف ال يظهر يف المثنى وجمع  مثنى ال

المذكر السالم، وأخريات هذا مجموع باأللف والتاء فيأخذ حكم األلف والتاء 

والمجموع باأللف والتاء كما عرفتم يدخله التنوين ولكنه ليس بتنوين التمكين 

نوين مقابلة تقول الذي يدخل االسم المتمكن يف االسمية، وإنما يدخله ت

أخريات، هذا ما يتعلق باالسم الرابع من األسماء الممنوعة من الصرف الوصف "

 المعدول.

ثم ينتقل إلى الوصف الخامس من األسماء الممنوعة من الصرف فيقول 

: 

 َوُكااااااْن لَِجْمااااااَ  ُمْشاااااابَِه َمَ اااااااِعاَل 

 

 َأِو الَمَ اِعْياااااااااَ  بَِمنْاااااااااَ  َكااااااااااَاَِل  

ا اْعاااااااا اِلََل مِ   ٌَ  نْااااااااُه َكااااااااالَجَواِر َو

 

ِْ َكَساااااااِر   ا َأْجاااااارِ َعااااااك َوَجاااااارك َْ  َر

 َولَِساااااااااَراِوْيَ  بَِاااااااااَ ا الَجْماااااااااا ِ  

 

 َ اااااااَبه  اْ َ َضاااااااى ُعْماااااااوَم الَمنْااااااا ِ  

َا َأو بَِمااااااا َلِحاااااااْق    َوإِْن بِااااااِه ُ ااااااامِّ

 

ََاالْنِصااااااَراُخ َمنُْعااااااُه َيِحااااااق     بِااااااِه 

َبااااااا  ُه ُمَركَّ ََ  َوالَعَلااااااَم اْمنَااااااْ  َصااااااْر

 

 َمااااْزَل َنْحااااُو َمْعااااِد ي رَِبااااا َتْركِْيااااَب  

فذكر االسم الخامس من األسماء الممنوعة من الصرف وهو: االسم الذي  

على صيغة من صيغ منتهى الجموع، منتهى الجموع ويسمى أيًضا الجمع 

المتناهي، ويسمى أقصى الجمع، وابن مالك كما رأيتم عبَّر عن ذلك بمشبه مفاعل 

ل قال: مشبه مفاعل ومفاعيل، يريد بمشبه مفاعل ومفاعيل ما قال مفاعل ومفاعي

ومشبه مفاعيل كل جمٍع بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثالثة أحرف، أوسطها 

أو  "كمساجد ومصانع وطوابق"ساكن، يريد كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان 

إًذا  "كمصابيح وقناديل ومناديل"بعد ألف تكسيره ثالثة أحرف أوسطها ساكن 
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وما ليس أوله الميم  "كمساجد ومصانع"اعل يشمل ما أوله الميم فقوله مشبه مف

 . "كقوالب"أو فواعل  "كفنادق"كالجمع الذي على وزن فعالل 

المهم كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، ويريد بمشبه مفاعيل ما أوله ميم، 

أو فواعيل  "كقناديل"أو ما ليس أوله ميًما كفعاليل  "كمفاتيح"مفاعيل 

 وغير ذلك مما وقع بعد ألف تكسيره ثالثة أحرف أوسطها ساكن. "كخواتيم"

وصيغ منتهى الجموع كبيرة تصل إلى قرابة ثنتين وعشرين صيغة: مفاعل،  

 "فدواّب  "عذارى"ونحو  "دواب"فعالل، فواعل، أفاعل وهكذا، ومن ذلك نحو 

ك فواعل، ثم ادغمت الباءان هذا القياس، وكذل "دوابب"الباء المشددة أصلها 

فقلبت الكسرة فتحة والياء ألًفا للتخفيف فقيل  "عذاري"أصلها  "عذارى"

 ."عذارى"

فيدخل يف ذلك يف الجمع األقصى ويمنع من  "مالئكة وصياقلة"أما نحو 

ثالثة  "ئكة"هذه ألف التكسير كم بعدها؟  "مال" "مالئكة"الصرف أو ال؟ 

كن فمالئكة وصياقلة أوسطها ساكن؟ ال، نقول بعدها حرف أو ثالثة أوسطها سا

 هذه مصروفة؛ ألهنا ال تدخل يف الجمع األقصى.

وصليت يف مساجد " "قابلت مساجد كثيرةً " "هذه مساجد كثيرة"تقول 

 ."كثيرةٍ 

 :مم  ال ابن مالك 

ا ٌَ  َكالَجَواِر  ِمنْهُ  اْع اِلَلَ  َو

ما زال يتكلم على جمع األقصى، ويقول: إذا كان منتهى الجمع معتل اآلخر 

فإنك تجريه يف الحكم كاالسم المنقوص  "جواري غواشي نوادي حواري"و نح

قال: أجره كساري يريد االسم المنقوص، واالسم المنقوص كما  "القاضي"كـ 
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سبق يف باب المعرب والمبني بالرفع يرفع بضمة مقدرة، ويف الجر يجر هناك يجر  

 بكسرة مقدرة.

جر بالكسرة أو بالفتحة؟ لكن عندنا جمع األقصى الممنوع من الصرف في 

 "جاءت جوار"فوقفت  "جاءت جواٍر كثيرات"يجر بالفتحة المقدرة، فإذا قلت 

ما إعراب جواٍر؟ فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  "جاءت جوارٍ "ولو وصلت 

حذفت الضمة استثقااًل،  "جوارُي "أصلها  "جواري"المقدرة على الياء المحذوفة 

رى قاٍض، ثم جلب التنوين جواٍر وهو ممنوع من ثم حذفت الياء إجراء لها مج

الصرف ما الذي أدخل التنوين عليه؟ هذا ليس تنوين التمكين الذي يدخل 

 األسماء المتمكنة المصروفة وإنما هو تنوين عوض عن الياء المحذوفة.

الباء حرف جر وجواٍر اسم مجرور بالباء  "مررت بجوارٍ " وتفول يف الجر:

المقدرة على الياء المحذوفة، فإذا أتيت بأل يف هذا المعتل وعالمة جره الفتحة 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة  "جاءت الجواري بسرعة"كنت تقول 

مررت "أم  "مررت بالجواري بسرعة"على الياء، ويف الجر ماذا كنت تقول؟ 

يابة مجرور وعالمة جره الفتحة المقدرة ن "مررت بالجواري بسرعة"؟ "بالجوارَي 

 عن الكسرة.

إذا كانت عالمة الجر يف الممنوع من الصرف الفتحة فلماذا لم تظهر يف  

لو أتينا بالنصب هو ما قال النصب  "مررت بالجواري"المعتل كالجواري لو قلت 

رأيت "قال رفًعا وجًرا، النصب كالمنقوص كذلك، يف النصب ماذا تقول؟ تقول 

هذا منصوب وعالمة نصبه  "وارَي كثيراترأيت ج"ويف التنكير تقول  "الجوارَي 

الفتحة والفتحة خفيفة تظهر على الياء، فإن قيل لماذا ظهرت الفتحة يف النصب 

  "مررت بالجواري"ولم تظهر الفتحة يف الجر  "رأيت الجوارَي "كقولك 

أن العرب تظهر الفتحة يف النصب ألن الفتحة خفيفة  والجواب عن ٌلك
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يف الجر؛ ألن الفتحة هنا ليست بأصلية، ولكنها نائبة عن والمنع ثقل، وال تظهرها 

الكسرة، والنائب يأخذ حكم المنوب، فلهذا أخذت حكم الكسرة يف التقدير ولم 

الكتاب  "ُقرأ الكتاب"تأخذ حكم الفتحة يف الظهور، ولهذا نجد نائب الفاعل مثاًل 

ئب فاعل؟ يف المعنى فاعل أو نا "ُقرأ الكتاب"نائب فاعل يف اللفظ لكن يف المعنى 

مفعول به، لكن يف اللفظ أعطيناه أحكام الفاعل رفعناه وجعلناه عمدة وهو 

المتحكم يف تذكير وتأنيث الفعل إلى آخره إًذا فالنائب يأخذ حكم المنوب، حتى 

ولو لم يكن مثله حقيقة هذا معنى نائب، لو غاب المدير وقام مقامه آخر ما يمكن 

ى نائًبا يقوم بأعماله لكن ليس هو المدير وهكذا؛ وألنه أن يكون هو المدير سيبق

ذكر الجمع األقصى المعتل اآلخر يذكر هنا أن هذا الجمع المعتل اآلخر جاء يف 

وصحاري "، "كعذاري وعذارى"كثير من ألفاظه قلب الكسرة فتحًة والياء ألًفا 

 "جواري"هذا كثر فيه ولكنه لم يطرد فيه يعني: لم يقال مثاًل يف  "وصحارى

 لكن جاء يف كثير من ألفاظه مثل ذلك. "الجوارى

 ثم قال:

 َولَِساااااااااَراِوْيَ  بَِاااااااااَ ا الَجْمااااااااا ِ 

 

 َ اااااااَبه  اْ َ َضاااااااى ُعْماااااااوم الَمنْااااااا ِ  

 "سراويل"واضح أنه تكلم يف هذا البيت على كلمة واحدة مشهورة وهي كلمة  

يست جمًعا كلمة سراويل يف المشهور هي كلمة أعجمية مفردة مؤنثة فهي مفردة ل

لبس الرجل سراويل "تطلق على الواحد من هذا اللباس نسميه سراويل تقول 

وجمعه سراويالت، ولكن هذا المفرد  "لبس الرجل ثوًبا طوياًل "كما تقول  "طويلة

سراويل جاء على وزن مفاعيل وهو ملحق بصيغة منتهى الجموع للشبه اللفظي 

منعت العرب صرفه، فهذا هو قول  وإن لم يكن يف الحقيقة جمًعا، فلهذا الشبه

 الجمهور وهو الذي صار عليه ابن مالك يف البيت ولهذا قال:

 َولَِساااااااااَراِوْيَ  بَِاااااااااَ ا الَجْمااااااااا ِ 

 

 َ اااااااَبه  اْ َ َضاااااااى ُعْماااااااوَم الَمنْااااااا ِ  
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فلم يجعله جمًعا وإنما جعله مشبًها للجمع أي: مفرد يشبه هذا الجمع يف  

 الصيغة.

إن كلمة سراويل كلمة عربية ال أعجمية وهي  وقال بعض علماء اللغة والنحو

 جمع سروالة أو سروال ويستشهدون بقول الشاعر:

 عليااااااااه ماااااااان اللاااااااا م  ااااااااروالن

 

 َلااااااااايس يااااااااارَ لمسااااااااا عَ . 

هذا قال به بعض أهل اللغة وأهل النحو، وعلى قولهم يكون سراويل ممنوعة  

من من الصرف قياًسا؛ ألنه جمع أقصى، كلمة سراويل على كل حال ممنوعة 

الصرف عند العرب، ولكن لماذا ُمنعت من الصرف؟ هذا الخالف الذي قلناه قبل 

قليل، قليل من العلماء يرى أهنا جمع والمفرد سروال أو سروالة، والجمهور أهنا 

 كلمة مفردة شاهبت هذا الجمع يف اللفظ فأخذت حكمه.

 :مم  ال ابن مالك 

َا َأو بَِمااااااا َلِحااااااْق   َوإِْن بِااااااِه ُ اااااامِّ

 

 ََاالْنِصااااااَراُخ َمنُْعااااااُه َيِحااااااق   بِااااااهِ  

يقول: إذا سميت بالجمع األقصى فتسمي رجاًل مساجد ذاك ولد سميته  

مساجد، ال أحد يمنعك من ذلك، أو بما يشبه الجمع األقصى كما قلنا قبل قليل 

شراحيل كذلك مشبه بالجمع األقصى؛  "شراحيل"سراويل، أو كما قالت العرب 

يس أكثر من اثنين فحكمه حينئٍذ أنه يمنع من الصرف ألنه ليس جمًعا يعني: ل

أيًضا، يعني: لو نقلته من الجمعية أنت لو سميت رجاًل بمنائر مثاًل أو سميت امرأة 

ليست جمًعا وإنما تطلق على شيء واحد، لكنك  "منائر"بمنائر فحينئٍذ كلمة 

 نقلتها من الجمعية وجعلتها على شيء واحد.

لو نقلت الجمع األقصى من كونه جمًعا وجعلته علًما  َابن مالك اِن يفول:

جاء مساجد "على شيء معين فإن الحكم يبقى وهو المنع من الصرف فتقول 
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كأن تسمي رجاًل بمصابيح مثاًل ال إشكال  "ورأيت مساجد وسلمت على مساجد

وال مانع من ذلك، هذا هو المشهور وإال هناك قول آخر يف المسألة وهو العلمية 

العجمة، سهلة علمية علم شبه العجمة يقول بأن المفردات ليس فيها مفاعل  وشبه

يعني: صيغة منتهى الجموع ميزهتا التي تميزها عن بقية جمع التكسير أهنا ال يوجد 

مفرد على صيغتها، هات مفرد على مفاعل أو مفاعيل أو فواعيل أو فواعل ونحو 

 ذلك.

جمع على ُفعل مفرده وجمع على بخالف بقية جمع التكسير قد تجد مثاًل  

ُفعل مفرد وجمع على ُفعل ومفرد وجمع على أفعال وفعال، لكن جمع منتهى 

الجموع ال يأيت عليه المفردات يقول: شبه العجمة ألنه صار مفرد لكن ليس على 

صيغة من صيغ المفرد، لكن كما قلنا المشهور هو شبه كونه يشبه صيغ منتهى 

بمنائر طبًعا هي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث لكن الجموع، لو سمينا أنثى 

يمثلون بالذكر ولو سميُت رجاًل بمساجد؛ ألن المسألة ستضح مع أن الممنوع من 

الصرف قد تجتمع فيه عدة علل، فحينئٍذ يجوز أن تذكرها كلها ويجوز أن تكتفي 

النون، علم أعجمي، وعلم مختوم باأللف و "خرسان"بأقوى العلل، مثل كلمة 

 وعلم مؤنث، ومع ذلك يكفي أن تذكر فيها علة واحدة ألن تمنع من الصرف. 

 اِن ٌكرنا خمسن أ مام من األ مام الممنوعن من الصرخ:

األول والخامس ممنوعان لعلة واحدة، األول االسم المختوم بألف التأنيث 

 والخامس ما كان على صيغ منتهى الجموع.

رابع أوصاف، كما ذكرنا، الوصف الذي على وبينهما الثاين والثالث وال

فعالن، والوصف الذي على أفعل، والوصف المعدول، ولهذا قلنا يف الدرس 

الماضي ابن مالك صاغ يف األلفية على ترتيب األسماء الممنوعة من الصرف التي 

ذكرناها إال الجمع األقصى فقد أخره عما يجمع لعلتين إحداهما الوصفية ولو 
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يب النحويين لقدم صيغ منتهى الجموع وجعلها مباشرة بعد المختوم صار على ترت 

وال مشاحة يف  بألف التأنيث إذا كان هذا أوضح يف الرتتيب ولكنه أخره 

 الرتتيب.

بعد ذلك سيذكر الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية، وقلنا إن 

ا الممنوع من الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية كم اسم؟ سبعة قلن

الصرف اسمان ممنوعان لعلة واحدة الدرس الماضي، وثالثة تمنع لعلتين 

 إحداهما الوصفية، وسبعة تمنع لعلتين إحداهما العلمية المجموع اثنا عشر اسًما.

 : مم  ال

َبااااااا ُه ُمَركَّ ََ  َوالَعَلااااااَم اْمنَااااااْ  َصااااااْر

 

 َتْركِْيااااَب َمااااْزَل َنْحااااُو َمْعااااِد ي رَِبااااا 

لسادس من األسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المركب ذكر االسم ا 

تركيًبا مزجًيا أي: الممنوع لعلتين وهما: العلمية والرتكيب المزجي، وقد سبق يف 

باب العلم أن ذكرنا أقسام العلم المركب لعلكم تذكرون ذلك منها: العلم المركب 

لك، وذكرنا وغير ذ "وقالي قال"كبعلبك وحضرموت ومعدي كرب "تركيب مزج 

حين ذاك أن تعريفات هذه المركبات: المركب اإلسنادي والمركب اإلضايف 

والمركب المزجي وشبه المركب العددي التعريفات هي أوصاف لواقع اللغة 

 لعلكم تراجعون المسألة.

فالعلم المركب تركيُب مزٍج يمنع من الصرف، فكيف يكون حكمه؟ جزئه 

ونصًبا وجًرا إال أنه ممنوع من الصرف يعني: ال ينون الثاين يقع اإلعراب عليه رفًعا 

ويجر بالفتحة، وأما جزئه األول فيبنى على الفتح للرتكب أو للرتكيب نحو 

 . "بك"والكلمة الثانية  "بعل"مركبة من كلمتين  "بعلبك"

العرب ركبت هاتين الكلمتين كان يمكن أن تركب هاتين الكلمتين تركيًبا 
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يمكن وهناك لغة لبعض العرب تعرب المركب تركيب  "ٍك بعلب"إضافًيا فتقول 

 "بعلبُك "ماذا فعلوا؟ قالوا:  "بعلبٍك "مزٍج إعراًبا إضافًيا، لكن أكثر العرب قالوا 

قالوا إنه مركب الكلمتين تركيب مزج، قلنا تركيب المزج واإلضايف  "هذه بعلبُك "

وقال ذلك  "بٍك بعلُ "كان يمكن أن تقول العرب  "بعلبك"هو وصف للغة، فنحو 

 فركبوها تركيب مزج. "بعلبَك "بعض العرب، إال أن أكثر العرب قالوا 

وكذلك لو أردت مثاًل أن تسمي شركة لك، أو سيارة من اخرتاعك، أو أي آلة  

جديدة أو موضًعا جديًدا أردت أن تسميه فسميته بكلمتين، كأن تسميه مثاًل لو 

كأرض "نادي لكن لو سميته بكلمتين سميته بجملة اسمية أو فعليه هذا مركب إس

مثاًل لك أن تأيت هبما على الرتكيب اإلضايف تقول  "شهاب نار"مثاًل أو  "نار

فرتكب  "هذه شهاَب نارُ "ولك أن تأيت هبما تركيًبا مزجًيا فتقول  "شهاب نار"

تجعل االسمين كاسًما واحًدا األول تبني والثاين توقع عليه إعراب الممنوع من 

كما قلت لكم هذه التعريفات هي وصف لواقع اللغة إال أن الرتكيب  الصرف،

 اإلضايف هو األصل واألكثر والرتكيب المزجي هو أقل.

فهي تصف  "جنوب أفريقيا"وأشرنا إلى ذلك يف موضع قريب يف نحو كلمة 

هذه جنوب "وصف وإنما علم على دولة، ولك أن تجعلها على اإلضافة فتقول 

عراب على األول، والثاين مضاف إليه، ولك أن تركبها تركيًبا فتوقع اإل "أفريقية

هذه "مزجًيا فتبني األول على الفتح وتوقع اإلعراب على الجزء األخير تقول 

 ."جنوب أفريقية

فالمركب المزجي يمنع من الصرف؛ بأن توقع اإلعراب على جزئه األخير 

ذه بعلبُك وسكنت ه"ممنوع من الصرف وتبني جزئه األول على الفتح، فتقول 

 "معدي كرب"فإن كان آخر الجزء األول ياًء مثل  "بعلبَك وسكنت يف بعلبَك 

هذا معدي كرُب ورأيت معدي كرَب "وجب يف آخر الجزء األول السكون فتقول 
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 اسم لموضع.  "قالي قال"ومثل ذلك  "وسلمت على معدي كرَب  

معدي كرب ومن  وننبه هنا إلى أن هذا العلم معدي كرب ينطق هبذه الصورة

هذا االسم األول  "معدي"؛ ألنه ياء واحدة "معدي يكرب"الخطأ أن تنطقه بياءين 

، ولك أن تركبهما تركيًبا إسنادًيا فتكتبهما اسًما واحًدا متصاًل "كرب"والثاين 

ويجوز أن تجعله مركًبا إضافًيا فتفصل  "هذا معدي كرب"وتمنعه من الصرف 

 األكثر فيه كما قلنا الرتكيب المزجي.و "جاء معدي كرٍب "الكلمتين 

 : مم  ال ابن مالك

 َكاااااااااااَ اَك َذااااااااااااِو  َزا ِاااااااااااَد ْ 

 

اَنا  ََ َََ ااااااااَن َوَكَأْصاااااااَب ْعالََناااااااا َكَ  ََ 

فذكر هنا االسم السابع من األسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المختوم  

يف آخره،  بألف ونون زائدتين أي: ممنوع لعلتين: العلمية وزيادة األلف والنون

فهو من  "سلمان"وكل علم مختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف نحو 

 "جاء سلمان ورأيت سلمان وسلمت على سلمان"سلم األلف والنون زائدة تقول 

، "وعثمان"، "وحمدان"، "وغطفان"، "وعمران"مروان من المرو، "وكذلك 

لم محتملة للزيادة ولألصالة واألسماء هذه كثيرة، فإن كانت النون التي يف آخر الع

 فيجوز فيه الصرف والمنع على اعتبارين:

فحسان قد يكون من الحسن فالنون أصلية  "وحيان" "وعفان" "حسان"مثل 

هذا حساٌن ورأيت حساٌن وسلمت "أم زائدة؟ أصلية ووزنه فّعَاٌل إًذا مصروف 

ئدة ووزنه ويجوز أن يكون من الحس وهو القتل فالنون حينئٍذ زا "على حسانٍ 

 فعالن ويمنع من الصرف، هذا الحكم العام يف هذا العلم حسان. 

فإنه لم يسمع فيه إال المنع من  أما حسان بن ثابت شاعر النبي 

قد يكون من العفة فهو ممنوع من الصرف، وقد يكون  "عفان"الصرف، وكذلك 
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الصرف، من العفن ويكون مصروًفا، وكذلك حيان قد يكون من الحياة فيمنع من 

فإن كانت من  "شيطان"وقد يكون من الحي فيصرف، وقريب من ذلك كلمة 

شطن بمعنى ابتعد وهلك شطن فهو شيطان فالنون أصلية؛ ألنه موجودة يف الفعل 

شيطان "شطن ووزنه فيعاٌل وهو مصروف، وهذا هو المسموع فيه الصرف 

يكون فعالن بمعنى احرتق فالنون زائدة ف "شاط"، وإن كان من قولهم "رجيم

 فيمنع من الصرف، يعني: لو سميت أحًدا بشيطان احتمل األمرين.

وإن كانت النون أصلية ال تحتمل غير ذلك فالعلم مصروف أو ممنوع؟ 

مصروف، لو كانت النون أصلية ال تحتمل الزيادة فالعلم مصروف، لو كانت النون 

 "ر يدور دوراًنادا "دوران"زائدة لكن االسم ليس علًما، وال وصًفا، كقولك 

ليس بعلم، وال بوصف فهل يمنع من الصرف؛ ألن يف  "دار يدور دوراًنا"مصدر 

آخره ألًفا ونوًنا زائدتين؟ ال يمنع من الصرف؛ ألن األسماء الممنوعة من الصرف 

إما لعلة واحدة، أو لعلتين إحداهما الوصفية، أو لعلتين إحداهما العلمية، وهذا 

 عة من الصرف فهو مصروف.ليس من األسماء الممنو

إًذا ليس كل اسم مختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف البد أن يكون 

هذا مصروف،  "غليان"علًما أو وصًفا على فعالن لكي يمنع من الصرف كقولك 

لو سميت رجاًل بسنان أو سنان الرمح أو سميت رجاًل بسنان يعني: علم  "سنان"

وكذلك  "جنان"ألن النون أصلية، وكذلك  يمنع من الصرف أم ال؟ مصروف؛

حنان يعني: هذا مصدر اسم حنان حنين ليس علًما ألنثى اسم  "حنان"قولك 

مصدر الن يلين لياًنا هذه لم تكن أعالًما وإنما هي مصادر  "بيان، ليان"الحنان، 

 فهي تصرف مصروفة. 

 "ل بمثالينوابن مالك يف هذا البيت عندما ذكر العلم المختوم بألف ونون مث

فقبيلة عربية معروفة، واأللف والنون زائدتان  "غطفان"أما  "كغطفان وكأصبهان
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هذه مدينة يف فارس بفتح  "أصبهان"فهي ممنوعة من الصرف فأمرها واضح، لكن  

أصَبهان وأصبِهان، وإصَبهان، وإصَبهان، "الهمزة وكسرها، وفتح الباء وكسرها 

 كل ذلك يقال فيها. "أصفهان"وباءها أيًضا تقلب فاًء 

ابن مالك كما رأيتم ذكرها على أهنا مثال للعلم المختوم بألف ونون، يعني: 

لماذا منعت من الصرف عند ابن مالك؟ ألهنا علم مختوم بألف ونون لكن األصح 

ممنوعة للعلمية والتأنيث أو للعلمية والعجمة،  "أصفهان أو أصبهان"أن نحو 

أو أصالة يعني: النون التي يف أصبهان أصلية أو  واألعجمي ال يحكم عليه بزيادة

زائدة؟ هذه كلمة ليست عربية أعجمية ما تخضع ألحكام العربية كالزيادة 

والنقصان ونحو ذلك، يعني: األصح أن يقال ممنوعة للعلمية والعجمة، ولماذا 

 قال يف أول البيت

ْعالََنا َزا َِد ْ  َذاِو  َكَ اكَ  ََ 

العلم المختوم بألف ونون، وال يريد خاصية هذا الوزن  ماذا يريد بفعالن؟ هنا

فعالن، كما قلنا من قبل يف الوصف الذي على وزن فعالن يجيد خاصية فعالن لو 

كان فِعالن أو ُفعالن يصرف، لو كان أي علم مختوم بألف ونون سواء كان فعالن 

، "بهانبغطفان وأص"أو غير فعالن يمنع من الصرف، وهنا تتبين حكمة تمثيله 

ليست على وزن فعالن يريد أن  "وأصبهان"ليست على وزن فعالن  "فغطفان"

 يقول لك بعلم مختوم بألف ونون فعالن أو على غير فعالن.

 نقف هنا يف هذه الحصة.

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس التاسع بعد املائة

﷽ 
 

هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  الحمد

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة الطيبة ليلة 

االثنين، الثاين عشر من شهر جمادى اآلخرة، من سنة أربع وثالثين وأربعمائة 

، ونحن يف جامع الراجحي، المصطفى  وألف من هجرة الحبيب

يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس التاسع بعد 

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.أل ين ابن مالكالمئة، من دروس شرح ]

ما زال الكالم منذ درسين وهذا الثالث يف باب ما ال ينصرف، وقد ذكرنا أن ابن 

يف سبعة وعشرين بيًتا، شرحنا يف الدرسين الماضيين  عقد هذا الباب مالك 

منها خمسة عشر بيًتا، ونشرح يف هذا الدرس إن شاء اهلل تعالى ما تيسر منها، نقرأ يف 

يف باب ما ال  البداية األبيات التي نشرح عليها إن شاء اهلل، يقول ابن مالك 

 ينصرف:

ََْلَفاااااا664 ااااااَم ُم ََ اااااا  بِ  .َكاااااَ ا م نَّ

 

 َمنْااااِ  الَعاااااِر َكوُنااااُه اْرَتَفااااى َوَ ااااْرطُ  

ََ الا َّالَِ  َأو َكُحاوَر َأو َ اَفرْ 665  و ََ . 

 

َكاااارْ   ٌَ  َأو َزْيااااَد اْ ااااَم اْمااااَرَأَة الَ اْ ااااَم 

اِن َِا الَعااِىِم َتاْ كِْيَرًا َ اَبْق 666  ََ  .َوْج

 

نْااااااَد َوالَمنْااااااُ  َأَذااااااق    َِ  َوُعْجَمااااااًن َك

 ِ  َم ْ .َوالَعَجِماُّ الَوْضِ  َوال َّعرِيْ 667 

 

ُه اْمَ نَاااا ْ   َُ  َزْيااااَد َعَلااااى الاااا َّالَِ  َصااااْر
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و َوْزَن َيُفاااصُّ الِ ْعااااَل 668  ٌُ  .َكاااَ اَك 

 

 َأو َ الِاااااااااَب َكَأْذَماااااااااَد َوَيْعَلاااااااااى 

ٌِ  َألِااْ  669   .َوَمااا َيِصااْيُر َعَلًمااا ِمااْن 

 

َلااااْيَس َينَْصاااارْخ   ََ  ََ  ِزْيااااَدْ  إِللَحااااا

ُه إِْن ُعااا670  ََ  ِداَل .َوالَعَلاااَم اْمنَاااْ  َصاااْر

 

 َكُ َعاااااااااِ  ال َّوكِْياااااااااِد َأْو َكاااااااااُ َعاَل  

 .َوالَعْدُل َوال َّْعرِْياُ  َمانَِعاا َ اَحرْ 671 

 

ا بِااااااِه ال َّْعيِااااااْيُن َ ْصااااااًدا ُيْعَ َباااااارْ   ٌَ  إِ

َعاااِل َعَلَمااا672  ََ  .اْبااِن َعَلااى الَ ْساارِ 

 

ً اااااااا َوْهاااااااَو َن ِْياااااااُر ُجَشاااااااَما   ُم نَّ

ْن َماا673  ََ ااَرا.ِعنْااَد َتِمااْيِم َواْصاارِ  ا ُن ِّ

 

ااااَرا   ِمااااْن ُكاااا ِّ َمااااا ال َّْعرِْيااااُ  َِْيااااِه أمَّ

ِ ااا674  ََ  .َوَمااا َيُ ااوُن ِمنْااُه َمنُْفوًصااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن

 .َوالِْضااََِراَر َأو َتنَاُ ااَب ُصاارِْخ 675 

 

و الَمنِْ  َوالَمْصاُروُخ َ اْد الَ َينَْصارِخ  ٌُ 

بيات بعض األسماء الممنوعة من الصرف، يف هذه األ ذكر ابن مالك  

 :وهو ما زال يسردها واحًدا واحًدا فقال 

ََْلَفااااااااا اااااااااَم ُم ََ ااااااااا  بِ  َكااااااااَ ا م نَّ

 

 َوَ ااااْرُط َمنْااااِ  الَعاااااِر َكوُنااااُه اْرَتَفااااى 

ََ الاااا َّالَِ  َأو َكُحااااوَر َأو َ ااااَفرْ   ااااو ََ 

 

َكاااارْ   ٌَ  َأو َزْيااااَد اْ ااااَم اْمااااَرَأَة الَ اْ ااااَم 

ااااِن َِاااا ا  ََ  لَعااااِىِم َتاااْ كِْيًرا َ اااَبْق َوْج

 

نْااااااَد َوالَمنْااااااُ  َأَذااااااق    َِ  َوُعْجَمااااااًن َك

هذا هو االسم الثامن من األسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المؤنث،  

فعلة منعه من الصرف العلمية والتأنيث، وقبل أن نشرح األبيات ونتكلم يف هذه 

أواًل ثم نتكلم بعد ذلك على  المسألة نريد أن نلخصها؛ ألن فيها تفاصيل فنلخصها

 ما تيسر من تفصيل.

العلم المؤنث من حيث منعه من الصرف، نقول: إن العلم  خالصن ال الم:

والعلم  "كفاطمة وحمزة وهبة"المؤنث إذا كان بتاء التأنيث منع من الصرف مطلًقا 

، المؤنث الذي ليس فيه عالمة تأنيث يعني: ليس فيه تاء التأنيث وال ألف تأنيث

العلم المؤنث الذي ليس فيه عالمة تأنيث إن كان على أكثر من ثالثة أحرف منع 

 ."وزينب" "سعاد"من الصرف مطلًقا، نحو 
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 "كسقر" وإن كان هذا العلم على ثالثة أحرف؟ نظرنا إن كان متحرك الوسط

اسم مدينة يف فارس، أو كان منقواًل من مذكر إلى مؤنث  "كجور"أو كان أعجمًيا 

جعلناه اسم  "كزيد"يف األصل كان اسم مذكر ثم نقلناه فأطلقناه على مؤنث يعني: 

يمنع من الصرف، أو  "كسقر"امرأة منع من الصرف أيًضا، إذا كان متحرك الوسط 

أو كان منقواًل من مذكر إلى مؤنث فإنه  يمنع من الصرف، "كجور"كان أعجمًيا 

 يمنع من الصرف.

ثًيا ساكن الوسط ليس متحرك الوسط إن كان ثال َإن لم ي ن ك لك يعنا:

ليس أعجمًيا، وال منقواًل من مذكر؟ ففيه المنع والصرف، والمنع أولى يعني: 

ساكن الوسط ال متحركة، وليس أعجمًيا لكنه  "هند "كهند"أكثر وأحسن يف اللغة 

عربي، وليس منقواًل عن مذكر، فيجوز فيه الصرف والمنع. والمنع أولى، هذه هي 

 عَلم المؤنث وهي تحتاج إلى شرح وتعليق.خالصة ال

إن العلم المؤنث إذا كان بتاء التأنيث منع من الصرف مطلًقا يعني:  َفولنا:

 "وسكينة" "وعائشة" "كفاطمة"على أي حالة كان هذا العلم سواء كان لمؤنث 

سواء كان ثنائًيا  "وطلحة" "وحمزة" "كمعاوية"أم كان لمذكر  "ونوره" "ومزنة

أو  "سبى"أو امرأة اسمها  "هبة"علمين على امرأتين امرأة اسمها  "سبىو"كهبة "

أسماء نساء، أو كان على أكثر من ذلك  "ونسمة" "كرحمة"كان على ثالثة أحرف 

أم كان  "وحمزة" "كفاطمة"سواء كان لمؤنث عاقل،  "وعائشة" "كفاطمة"

ف مطلًقا هذا معنى قولهم يمنع من الصر "وبريدة" "كمكة"لمؤنث غير عاقل 

 :على أي حال وهذا قول ابن مالك 

امَ  م نَّا   َكَ ا ََ ََْلَفا بِ  ُم

فلو قلت هذا المؤنث بتاء التأنيث فأين المؤنث بألف التأنيث؟ بألف التأنيث 

المقصورة أو الممدودة لماذا لم يكتب حكمه هنا؟ الجواب: ألن حكمه سبق يف 
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و االسم المختوم بألف التأنيث االسم األول من األسماء الممنوعة من الصرف وه 

 مطلًقا فهذا يمنع مطلًقا سواء كان علًما أم غير علٍم فلهذا لم يحتج إلى نٍص هنا.

ثانًيا قلنا يف الخالصة: والعلم المؤنث الذي ليس فيه عالمة تأنيث يعني: ليس 

 فيه تاء التأنيث وال ألف التأنيث الممدودة والمقصورة، نظرنا إن كان على أكثر من

ثالثة أحرف منع من الصرف، يعني: كان رباعًيا، أو كان خماسًيا، أم كان سداسًيا 

 "حنان وبيان وليان"فهذا يمنع من الصرف مطلًقا مثل  "وزينب "سعاد"مثل 

 أسماء بنات 

أسماء بنات البد أن نقول إهنا أعالم؛ ألن هذه  "ابتسام وأحالم ورحاب"مثل 

هذا حنان شديد "أم ممنوعة؟ مصروفة تقول:  إذا لم تكن أعالًما فصارت مصروفة

 "هذه أحالم كثيرة" "أحتاج منك إلى ابتسام" "هذا بيان للناس" "من األب لولده

 إن كانت أعالًما منعت من الصرف وهذا قول ابن مالك:

 اْرَتَفى َكوُنهُ  الَعارِ  َمنْ ِ  َوَ ْرطُ 

رط، شرطه كونه فوق يعني: العاري من عالمة التأنيث ال يمنع مطلًقا، بل له ش

الثالث، وقولنا يف الخالصة بعد ذلك فإن كان المؤنث العاِري من عالمات 

أو منقول من مذكر  "كجور"أعجمًيا "أو  "كسقر"التأنيث ثالثًيا متحرك الوسط 

 اسم امرأة فإنه يمنع من الصرف أيًضا. "كزيدا"إلى مؤنث 

فيه عالمة التأنيث، إن كان  الكالم اآلن على العلم المؤنث الثالثي إذا لم تكن

على جهنم  علم على ماذا؟ "سقر"متحرك الوسط يمنع من الصرف قلنا مثل 

 أعاذنا اهلل وإياكم ووالدينا والمسلمين منها.

أعالم نساء هذه كلها أيًضا  "وفرح" "وقمر" "وسمر" "رغد"وكذلك نحو  

 تمنع من الصرف هذه لغة العرب يمنعوهنا من الصرف.
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ون يف تعليل ذلك، النحويون عللوا ال يحكمون يعني: تعليلهم ليس قال النحوي

حكًما الحكم يؤخذ من كالم العرب، العرب منعوا من الصرف، والنحويون عللوا 

ذلك فقالوا: إن حركة الوسط أقيمت مكان حرف، فصارت الكلمة كأهنا أربعة 

 أحرف، وإقامة الحركة مقام الحرف لهم شواهد كثيرة يف الكالم.

ذا هو قول الجمهور يف المسألة يعني: يف الثالثي المحرك الوسط، قالوا: إنه ه

 لم يسمع يف اللغة إال ممنوًعا من الصرف إًذا حكمه المنع من الصرف.

شذ ابن األنباري من الكوفيين فجوز فيه الصرف والمنع، جوز فيه المنع وهذا 

ه ثالثي والثالثي هو المسموع عن العرب، وجوز فيه الصرف قياًسا قال؛ ألن

 خفيف وهذا من األقوال الشاذة الضعيفة يف النحو.

وأيًضا العلم المؤنث الثالثي إذا كان أعجمًيا فإنه يمنع أيًضا من الصرف، علم 

مؤنث، ثم ضاف إلى ذلك العجمة فيمنع من الصرف؛ الجتماع هذه الثالثة عليه 

 علم مدينة يف فارس.  "جور"قلنا مثل 

ا مثل واألمثلة على ذل ك اآلن بعد أن انفتح العرب على األعاجم كثيرة جدًّ

ساللة صينية مشهورة،  "هال"أعالم نساء أعجمية مثل  "وجود "ورين "روز"

مدن فرنسية هذه تمنع من  "لين وتور وكان"قبيلة هندوسية، ومثل  "جاد"ومثل 

 الصرف وإن كانت ثالثية ساكنة الوسط؛ ألهنا أعالم مؤنثة وأعجمية.

ا أيًضا يف العلم الثالثي إذا كان منقواًل من مذكر إلى مؤنث يعني: أصله وقلن

 "كزيد"اسم مذكر، ثم نقلناه وجعلناه علًما على مؤنث فإنه يمنع من الصرف أيًضا 

 "هذا زيد" "زاد يزيد زيًدا "اسم امرأة لو سميت امرأة بزيد، زيد يف األصل مذكر

مئة، وكذلك أمثاله كأن تسوي امرأة يعني: نحن أكثر من  "ونحن زيد على مئة"

 "وعد"أو  "جود"أو  "نور"أو  "نجد"أو  "مجد"أو  "بوح"أو  "أو فهد "بسعد"
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ونحو ذلك هذه أسماء مذكرة جعلت أعالم على مؤنث فإهنا تمنع من الصرف  

 وهذا هو قول الجمهور يف المسألة.

أصله مذكًرا  العلم المؤنث الثالثي الساكن الوسط إذا كان الجمَور  الوا: 

فإنه يمنع، وهناك يف المسألة قول آخر ليس ضعيًفا وهو: جواز المنع والصرف، 

وهو لعيسى ابن عمر، والجرمي، والفراء، عيسى ابن عمر من مشايخ سيبويه، 

 والجرمي من تالميذ األخفش، والفراء من كبار الكوفيين.

وسط وإن نقل من وقولهم هذا ليس بضعيف؛ ألن هذا العلم الثالثي الساكن ال

المذكر فالخفة فيه باقية أي: لو لمحت فيه التذكير فإنك تصرفه؛ ألن المذكر 

وإذا لمحنا فيه التأنيث  "جاء زيد ورأيت عمروً "الثالثي الساكن الوسط مصروف 

لو قلنا إن التذكير طمس لفًظا ومعنًى مع أنك لو سميت امرأة بزيد فلفظه مؤنث 

 عاوية، لكن لو قلنا إن زيد اسم امرأة طمس فيه التذكير. ومعناه مذكر كما قلنا يف م

لقيل إن المؤنث الخالص التأنيث إذا كان ثالثًيا ساكن الوسط جاز فيه األمران 

كما سيأيت، هذا القول له قوته ووجاهته، وهو أيًضا يضبط المسألة اكثر ويريح؛ 

فيه هل هو يف  ألنك عندما يأتيك علم مؤنث ثالثي ساكن الوسط ثم تجلس تتأمل

أو  "بنجد"أو  "بوعد"األصل مذكر أم مؤنث، كان مذكًرا تمنعه كامرأة سميت 

هذا الزم المنع فإن لم يكن كذلك جاز فيه الوجهان، وأما على قول هؤالء  "بنور"

 فإهنم يجعلون القول واحًدا.

 وه ا هو  ول ابن مالك:

 ىفَ ااااْرتَ  وُنهُ ااااكَ  َعارِ اال نْ ِ اامَ  ْرطُ ااَوَ  

ََ الاااا َّالَِ  َأو َكُحااااوَر َأو َ ااااَفرْ  ااااو ََ 

 

َكاااارْ   ٌَ  َأو َزْيااااَد اْ ااااَم اْمااااَرَأَة الَ اْ ااااَم 
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 اْسمَ  َزْيدٍ  َأو َسَقْر يعني: ساكن الوسط، َكُحوَر يعني: متحرك الوسط، َأو َأو

 َذَكْر يعني: منقواًل من مذكر. اْسمَ  الَ  اْمَرَأةٍ 

ؤنث ثالثًيا ساكن الوسط ليس أعجمًيا وإن كان العلم الم مم  لنا يف الفالصن:

وال منقواًل من مذكر ففيه المنع والصرف والمنع أولى وأحسن وأكثر يف الكالم 

أعالم نساء فهذه يجوز  "دعٍد وكأٍس وشمٍس ومٍي ومزٍن وبانٍ "ونحو  "هند"نحو 

 "ورأيت هند مسرعة" "جاءت هند مسرعة"لك فيها المنع وهو األولى واألحسن 

ورأيت " "جاءت هندٌ "ولك الصرف وهو جائز فتقول:  "هند اليوم وسلمت على

 فالمنع من الصرف الجتماع العلتين العلمية والتأنيث.  "وسلمت على هندٍ " "هنًدا

والصرف قالوا: نظًرا لخفة االسم؛ ألن الثالثي الساكن الوسط أخف األسماء 

عرب يصرفون على اللسان، كما قلنا النحويون بذلك يعللون وال يحكمون ال

 ويمنعون والنحويون يعللون الوجهين بذلك، ومن ذلك قول الشاعر:

ااااااا  ب ضااااااا  مئزرهاااااااا  لااااااام ت ل  

 

 ىعااااد ولاااام تسااااق ىعااااد يف العلااااب 

فقال: دعد يف األول وصرف، وقال دعد يف الثاين فمنع، إًذا فهذا القسم ما  

 حكمه؟ جواز الوجهين والمنع أولى.

ة فأوجب المنع، وقال: إن الصرف لم وشذ أبو إسحاق الزجاج يف هذه المسأل

يأِت إال يف ضرورة الشعر، وهذا ليس بصحيح بل جاء الصرف يف غير الشعر كثيًرا، 

 :وهذا هو قول ابن مالك 

ااااِن َِاااا الَعااااِىِم َتاااْ كِْيًرا َ اااَبْق  ََ  َوْج

 

نْااااااَد َوالَمنْااااااُ  َأَذااااااق    َِ  َوُعْجَمااااااًن َك

ر السابق والعادم للعجمة، ويقول: يقول: العلم المؤنث الثالثي العادم للتذكي 

كهند يعني: ساكن الوسط فيه وجهان: الصرف والمنع. والمنع أحق، وبعد أن 

شرحنا هذه الخالصة وعلقنا عليها وبينا الخالف لكل مسألة من مسائلها نلخص 
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 ما سبق، نلخص الكالم على العلم المؤنث المعنوي التأنيث. 

د بذلك العلم المؤنث الذي ليس فيه يري العلم الم نا المعنو  ال أنيا:

عالمة التأنيث، إن كان أعجمًيا فالمنع قواًل واحًدا، وإن كان متحرك الوسط أو كان 

 ساكن الوسط ولكنه منقول من مذكر ففيه خالف:

الجمهور يمنعونه من الصرف، وقال غيرهم بجواز صرفه ومنعه، وإن كان 

ذكر ففيه الوجهان وشذ الزجاج ساكن الوسط وليس أعجمًيا وال منقواًل من م

فأوجب المنع هذه خالصة ما سبق يف العلم المؤنث الثالثي، ويف أول هذه األبيات 

 قال ابن مالك:

امَ  م نَّا   َكَ ا ََ ََْلَفا بِ  ُم

فأطلق التأنيث ونكره؛ لكي يشمل ما كان علًما مؤنًثا، وهذا الذي شرحناه من 

أبي هريرة وأبي بكرة "جزء مؤنث نحو أو ما كان  "فاطمة وحمزة وسعاد"قبل يف 

كنيته أبو هريرة، والكنية كما تعرفون علم؛ ألن  ◙فأبو هريرة  "وأبي قحافة

 العلم ثالثة أقسام كنية ولقب، واسم ليس بكنية وال لقب، فالكنية علم.

فالعلم أبو هريرة أم هريرة؟ العلم أبو هريرة، ننظر لهريرة فقط وحدها دون أن 

والهرة مصروفة أو  ◙لكنية، هريرة تصغير هرة كانت معهتدخل يف هذه ا

ممنوعة من الصرف؟ العلم المؤنث بالتاء يمنع، لكن إذا لم يكن علًما ما يمنع 

هذا علم؟ مصروف وإذا  "هذه هرة" "اشرتيت سيارةً " "هذه رحمة من اهلل"تقول 

 "هذه هرة وهذه هريرة"صغرت هرة قلت هريرة فهي ليست ممنوعة من الصرف 

ليست ممنوعة من الصرف، إًذا فكلمة هريرة التي يف أبي هريرة قبل أن تدخل يف 

أبي هريرة كانت علًما أم نكرة؟ نكرة، ثم دخلت بعد ذلك يف العلم صارت جزء 

علم ما صارت علًما صارت جزء علم فمنعت من الصرف لذلك، وإال فإن هريرة 
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 وحدها ال تمنع من الصرف.

لمسألة خالًفا بين المحدثين وبين اللغويين استشكلوا وأنتم واجدون يف هذه ا 

كثيًرا منع الصرف يف أبي هريرة؛ ألهنم يقولون ال موجب للمنع يف هريرة هنا، كان 

قد كان  "عن أبي هريرةٍ  "ينبغي أن تصرف حتى بعضهم خطأ من منع الصرف، 

هو  غلبت يف دار الكتب قديمة وحديثة، وهذا "عن أبي هريرةٍ "يجب أن يقال 

األصح، لكن الذي عليه المحدثون الذي رواه المحدثون واللغويون يف اسم أبي 

 أنه بالمنع من الصرف. ◙هريرة

صحابي معروف أسلم يف غزوة الطائف، ثم نزل من  "أبي بكرة"وكذلك يف 

بكرة ثم تعلق هبا بحبل ونزل فنسبوه إلى هذه البكرة، وهذه البكرة  الحصن ببكرة،

 ."أبو بكرةٍ "ة علم أم نكرة؟ نكر

هناك ملحوظة أخرى يف آخر الكالم على العلم المؤنث، يذكرها النحويون يف 

هذا الموضع وهي مفيدة كثيًرا تتعلق بأسماء القبائل والمواضع: أسماء القبائل 

وكل ما يدخل يف حكم القبائل أسماء القبائل، أسماء العوائل، أسماء األحياء إلى 

 آخره. 

خل يف حكم المواضع كالدول والمدن والقرى والمواضع وكل ما يد

 واألودية والجبال إلى آخره.

أسماء القبائل والمواضع ما حكمها من حيث الصرف والمنع؟ نقول: إن كان 

هذه تمنع  "باهلة"فيها موجب منع منعت من الصرف كأن تختم بتاء التأنيث مثل 

جمي يمنع من علم أع "بغداد"صرف علم ومؤنث، أو مثاًل يكون أعجمي مثل 

علم ممنوع  "خوالن ونجران"الصرف، أو مثاًل مختوم بألف ونون زائدتين مثل 

من الصرف؛ ألنه علم مختوم بألف ونون زائدتين، أو مختوم بألف تأنيث مثل 
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قبيلة تغلب،  "تغلب"يمنع من الصرف، أو على وزن فعل مثل  "أهبا" "صنعاء" 

 من الصرف منعت انتهينا من ذلك. فإذا كان يف أسماء القبائل والمواضع مانع

وإن لم يكن فيها مانع من موانع الصرف غير التأنيث لم يكن فيها مانع آخر 

غير التأنيث جاز لك فيها الصرف والمنع، جاز لك فيها المنع على تقدير القبيلة 

 بالحي يعني: أهنا حي من األحياء هذا مذكر.

ذكًرا، كيف نجعلها علًما جاز لك فيها الصرف على أنك تجعلها علًما م 

مذكًرا؟ نؤول القبيلة بالحي، حي من أحياء العرب يعني: مجموعة من األحياء 

والحي مذكر، ونؤول الموضع بالمكان والمكان مذكر، ولك فيها المنع على أن 

تجعلها أعالًما مؤنثة، كيف تجعلها أعالًما مؤنثة؟ تؤول القبيلة بالقبيلة مثاًل، 

بقعة، ولهذا تجد أسماء القبائل، وأسماء المواضع إذا لم يكن وتؤول الموضع بال

فيها مانع آخر غير التأنيث، تجد أهنا تأيت يف الكالم العربي الفصيح أحياًنا مصروفة، 

 "تميم وقريش وعرعر وعدن وتبوك ومصر"وأحياًنا ممنوعة من الصرف، نحو 

 إلى آخره.

محمد "تقول  "تميمَ أنا من "أو تقول  "أنا من تميمٍ "فلك أن تقول 

  أنا أسكن يف عرعٍر أو أسكن يف "وتقول  "من قريٍش أو من قريَش

 وهكذا. "عرعرَ 

ثم إن التتبع واالستقصاء بالشواهد اللغوية ينبيك أن بعض األعالم أعالم 

القبائل والمواضع قد جاءت بالصرف وبعضها جاءت بالمنع وبعضها جاءت 

سماء أسماء القبائل والمواضع إذا لم يكن هكذا وهكذا مما يدل على أن هذه األ

فيها مانع آخر غير التأنيث جاز لك فيها المنع والصرف، فإذا صرفت أولناها على 

چ چ )أهنا أعالم مذكرة، وإذا منعت أولناها على أهنا أعالم مؤنثة، قال تعالى: 
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 (ۈ ٴۇ)فمنع من الصرف، وقال:  [51الزخرخ:] (چ چ
ن مصًرا هنا هي مصر النيل فصرف، وقال تعالى: على من قال: إ [61البفرة:]

فصرف مع أنه علم مدينة، فنؤوله أنه أراد علم مكان،  [25ال وبن:] (ۀ ہہ)

 فصار علًما مذكًرا فصرفه وهكذا.

من المشهور يف هذا الباب باب ما ال ينصرف يف علم المؤنث البيت الذي 

 ذكرناه من قبل وهو قول الشاعر:

ااااااا  ب ضااااااا  مئزر  هاااااااالااااااام ت ل  

 

 ىعااااد ولاااام تسااااق ىعااااد يف العلااااب 

أحب أن نفسره؛ لكثرة تردده يف كتب النحو وربما يخفى معناه على بعض  

الطالب، لم تتلفع التلفع هو التقنع والتلثم، والعلب جمع علبة، والعلبة إناء من 

جلد تشرب األعراب به، وسمي العلب عليه العلب اآلن موجودة سميت على 

ت العلب من األعراب هي لم تشرب بالعلب يعني: ذلك، لكن من قديم كان

تشرب هبذا اإلنماء المصنوع من جلد، إناء صغير مصنوع من جلد تشرب العرب 

 به.

أن الشاعر يصف هذه المرأة بكوهنا من أهل الحضر ال من أهل  ،ومعنى البيت 

ه البادية فهي ال تتقنع بفضل مئزرها كأهل البوادي، وإنما لها ثوب خاص تتقنع ب

كأهل الحضر اآلن لهم ثوب خاص تتسرت به يسمى الغطفة أو يسمى شيلة أو نحو 

ذلك، وال تشرب يف العلب كأهل البادية وإنما تشرب يف إناء خاص من الفخار أو 

 النحاس ونحو ذلك هذا معنى البيت، وبذلك انتهى الكالم على العلم المؤنث.

 : لنن ف  بعد ٌلك إلى  ول ابن مالك

 اُّ الَوْضاااِ  َوال َّعرِْياااِ  َمااا ْ َوالَعَجِمااا

 

ُه اْمَ نَاااا ْ   َُ  َزْيااااَد َعَلااااى الاااا َّالَِ  َصااااْر

هذا هو االسم التاسع من األسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم  
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إبراهيم، إسماعيل، "األعجمي فعلة منعه من الصرف العلمية والعجمة نحو  

لمية والعجمة، هذه كلها ممنوعة من الصرف؛ للع "إسحاق، يعقوب، جورج

هذه أسماء مدن ممنوعة من الصرف؛ للعلمية  "لندن، وباريس، واشنطن"ونحو 

والعجمة فإن جعلتها أعالم مدن، أعالًما لمدينة صارت أعالًما مؤنثة أيًضا فاجتمع 

فيها مانعان: العلمية والعجمة، والعلمية والتأنيث، فهي ممنوعة لهذا وذاك، ولمنع 

ف شرطان، ال يمنع العلم األعجمي من الصرف إال العلم األعجمي من الصر

 بشرطين ذكرهما ابن مالك:

أن يكون علًما يف لغة األعجمية قبل نقله للعربية يعني: قبل أن  الشرط األول:

ينقل للغة العربية كان يف لغته األعجمية علًما، ما كان يف لغته األعجمية نكرة ثم 

 لغته األعجمية، واللغات األعجمية ما سوى نقل إلى العربية نكرة! ال، كان علًما يف

العربية كما تعرفون، ويشرتط لمنع صرف العلم األعجمي أن يكون علًما يف هذه 

اللغة األعجمية التي نقل منها العلم إلى اللغة العربية، وهذا الشرط يخرج نوعين 

 من األسماء األعجمية تبقى مصروفًة:

 "كلجام"مية وال يف اللغة العربية، ما ليس علًما يف اللغة األعج األول:

لجام  "اللجام"فهذه مصروفة اتفاًقا؛ ألهنا ليست أعالًما  "وتلفاز" "واستربق

وهو التلفزيون، الكلمات  "والتلفاز"نوع مما يداس عليه،  "واالستربق"الفرس، 

األعجمية نقلت من اللغة األعجمية إلى اللغة العربية ليست أعالًما، ال يف اللغة 

واشرتيت لجاًما " "هذا لجاٌم جيد"عجمية وال يف اللغة العربية هذا اتفاًقا تقول األ

 وهكذا. "وربطته بلجاٍم جيدٍ " "جيًدا

الذي يخرجه هذا الشرط ما ليس علًما يف لغته األعجمية، لكنه  األمر ال اين:

قل منها نقل منها إلى اللغة العربية علًما يف لغته األعجمية ما كان علًما نكرة، ثم ن

 إلى اللغة العربية فجعل علًما 
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، اسم "بندار"اسم القارئ المشهور المعروف ومثل  "قالون"مثال ذلك 

يف لغتها األعجمية معناها حسن أو جيد، استعملها  "قالون"محدث مشهور، 

يف بعض ما يروى عنه، ثم نقلت من هذه اللغة األعجمية فجعلت  ◙علي

معناها يف لغتها األعجمية تاجر، عندما نقلت  "ندارب"علًما على هذا القارئ، ومثل 

من األعجمية كانت معناها تاجر، ثم أطلقت يف اللغة العربية علًما على هذا 

المحدث، فهذه األسماء بلغتها األعجمية ليست أعالًما، لكنها عندما انتقلت للغة 

 لين:العربية صارت أعالًما، فاختلف النحويون يف مثل هذه األسماء على قو

وروى البخاري عن " "هذه قراءة قالونٍ "أهنا منصرفة تقول  الفول األول:

هذا هو الظاهر يف كالم سيبويه وهو قول ابن الحاجب، وقول ابن مالك إذ  "بندارٍ 

 قال هنا:

 َوال َّعرِْيِ   الَوْض ِ  َوالَعَجِماُّ 

انت يعني: الكلمة يف وضعها وأصلها أعجمية، وأيًضا يف لغتها األعجمية ك 

 علًما تشرتط أن تكون علًما يف لغتها األعجمية لكي تمنع من الصرف. 

أهنا غير منصرفة؛ ألهنا أعالم أعجمية، نعم، هي أعجمية  والفول ال اين:

بالوضع علمية بالوضع أو بالنقل؟ بالنقل، يعني: يف األعجمية نكرة، ويف العربية 

 الوضع صارت علم أعجمي، علم، اجمع األمرين: هي علم يف العربية وأعجمية يف

هذا قول الشمندي وابن عصفور وهو الذي اختاره ابن حيان وقال هو المشهور من 

وروى " "هذه قراءة قالونَ "كالم العرب، وعليه تمنع مثل ذلك من الصرف، تقول 

وهكذا، هذا الشرط األول لمنع العلم األعجمي، أن يكون  "البخاري عن بندارَ 

 ية.علًما يف لغته األعجم

أن يكون فوق ثالثة أحرف،  الشرط ال اين لمن  العلم األعجما من الصرخ:
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كاألمثلة السابقة، فإن كان العلم األعجمي على ثالثة أحرف صرف مطلًقا يعني  

  "ولوطٍ " "كنوٍح "على كل حال، على كل حال سواء كان ساكن الوسط 

ثة أحرف أن يكون فوق ثالثة أحرف يمنع من الصرف فإن كان األعجمي ثال

صرف مطلًقا سواء كان ساكن الوسط أو كان متحرك الوسط مثل: هم يمثلون 

ابن  ♠ هذا نوح" ♠ ويقولون أنه اسم أبي نوح "بـ لمك"قديًما 

، وأعالم العجمية كثيرة أيًضا ثالثية متحركة الوسط لكني ما تمكنت من "لمٍك 

ماء األعجمية األعجمية القديمة وأغلب األس مراجعة كتاب جمع كل األسماء

 الحديثة وبين أحكامها يعني: كمعجم يسهل لك الوصول لمثل هذه الكلمات.

هذا ممنوع من  "آزر"هذا رباعي؛ ألن المد عن حرفين متحرك وساكن  "آزر"

منعه من الصرف؛  [74األنعام:] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ)الصرف قواًل واحًدا 

 ألنه رباعي.

 وهكذا.  "وسلم على نوٍح وصلى اهلل " "وأحب نوًحا" "هذا نوٌح "تقول 

وهنا يف المسألة قول ضعيف، وهناك من النحويين من يجعل العلم األعجمي 

الثالثي كالعلم المؤنث الثالثي بالتفصيل السابق يعني: إذا كان متحرك الوسط منع 

 من الصرف.

وإذا كان ساكن الوسط جاز فيه الوجهان، وهذا القول قول ضعيف؛ ألنه  

كاثرة من القرآن الكريم، وكالم العرب المحتج به التي يخالف النصوص المت

اجمعت كلها على الصرف، وإنما قد يقال هذا الكالم يف المسائل التي لم يرد فيها 

إال شواهد قليلة فنجيز ما سمع ثم نقيس وجًها آخر نجوزه، لكن عندما تأيت شواهد 

ا وكلها على طريقة واحدة، ثم نجوزها ونجو ا جدًّ ز معها وجًها آخر، هذا كثيرة جدًّ

من السليق، أو هذا من أسباب تضعيف القول؛ ألنك عند اللغة فعل وترك فإذا 
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علمت أن العرب قصدت شيًئا يجب أن تقصد إليه، وإذا علمت أن العرب قصدت 

 ترك شيء وجب أن ترتكه، وإذا لم تعلم حينئٍذ أن تقيس. 

بغلبة الظن، من غلبة الظن أن والعلم ال يشرتط فيه أن يكون علًما يقينًيا لكن 

ا يف القرآن، يف الحديث، يف كالم العرب شعًرا  تأيت يف المسألة نصوص كثيرة جدًّ

 ونثًرا كلها على طريقة واحدة فتعلم حينئٍذ أهنم قصدوا هذا األمر قصًدا، وهكذا.

تلحظون أن أغلب أمثلتنا التي ذكرناها يف العلم األعجمي أعالم مذكرة؛ ألن 

لمؤنث سبق الكالم عليه من قبل، ومن ذلك أن العلم األعجمي إذا انضاف العلم ا

إليه التأنيث، علم أعجمي ومؤنث، أو نقول علم مؤنث وهو أعجمي هذا سبق يف 

كما مثلنا  "كجور"العلم المؤنث أن منعه حينئٍذ حتى ولو كان ثالثًيا ساكن الوسط 

 قبل قليل بذلك، نعم.

أن كل أسماء األنبياء ممنوعة من  عجما وها:هنا َا دة ت علق بالعلم األ

محمد وصالح " :الصرف للعلمية والعجمة سوى سبعة أربعة من العرب وهم

 . "شهًصا"يجمعون هود بقولك  "وشعيب وهود

عندما نقول أن أسماء  "نوح ولوط وشيث"وثالثة أسماؤهم أعجمية وهم 

ذين نعرف أسماءهم ما نحتاج األنبياء ممنوعة من الصرف يفهم أننا نريد األنبياء ال

ا.  ننبه على ذلك؛ ألن أنبياء اهلل كثيرون جدًّ

أسماؤهم ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة نحن نحكم  وعندما يفول:

على األسماء، وال نحكم على الذوات هل هم عرب أم عجم، االسم عند 

نحو النحويين أعجمي يعني: ليس على قياس كالم العرب، ليس على أوزاهنم و

 ذلك، أما الذوات فال نتكلم عليها.

كل أسماء المالئكة ممنوعة من  َا دة أخر  مشابَن يف أ مام المال  ن:
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إلى آخره سوى أربعة وهم  "كجربيل أو جربائيل"الصرف للعلمية والعجمة  

وهذه أسماء عربية منصرفة، أما مالك فثابت يف القرآن  "مالك ومنكر ونكير"

كير ففيهما خالف، فإن كانا ملكين فيدخالن عندنا يف هذه الكريم، وأما منكر ون

هذا اسم عربي، ولكنه ممنوع من الصرف ال  "رضوان"المسألة، واالسم الرابع 

إن ثبت أيًضا  "رضوان"للعلمية والعجمة ولكن للعلمية وزيادة األلف والنون، 

 يقال: خازن الجنة إن ثبت.

م عن األسماء الممنوعة من هذا ما يتعلق بالعلم األعجمي، ونحن نتكل

 الصرف.

األسماء األعجمية إما تنظر إليها مستقلة عن مسمياهتا يعني:  "سليمان"   ال:

مثاًل إذا أردت به  "فسليمان"عن الذين سموا هبا، أو تنظر إليها مقرونة بأصحاهبا 

اسم أعجمي وهو ممنوع للعلمية  "سليمان"فنقول إن  النبي 

ن حينئٍذ واقعتان يف علم أعجمي فيعرف هما أصليتان أم والعجمة، واأللف والنو

عموًما دون النظر إلى من سمي به،  "سليمان"زائدتان، أما إذا نظرت إلى اسم 

فنقول حينئٍذ يصح أن تقول إنه علم أعجمي، ويصح أن تقول: إنه اسم عربي 

ذا فعالن من السالمة، ثم تصغره فتقول: سليمان، وإ "سلمان" "لسلمان"تصغير 

فهو ممنوع من الصرف ال للعلمية والعجمة ولكنه  "سلمان"كان اسم عربي من 

للعلمية وزيادة األلف وهكذا، يف أعالم األعجمية كثيرة قديمة وحديثة مثل 

فهو علم أعجمي، وإال لم تربط  إن أردت به اسم النبي  "إسحاق"

حق يسحق أس"فيصح أن تقول إنه علم أعجمي، ويصح أن تقول إنه اسم عربي 

 أسحق الضرع يعني: إذا بلي. "إسحاًقا

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 

¹ 
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 الدرس العاشر بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف ليلة االثنين، التاسع فسالم عليكم ورحمته 

عشر من شهر جمادى اآلخرة، من سنة أربع وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة 

، ونحن يف جامع الراجحي، يف حي الجزيرة يف مدينة المصطفى 

 [ عليهأل ين ابن مالكالرياض، نعقد الدرس العاشر بعد المئة، من دروس شرح ]

 رحمة اهلل تعالى.

وال يزال الكالم متواصاًل منذ ثالثة دروس وهذا الرابع، على باب ما ال 

.إن شاء اهلل ننتهي منه يف هذا الدرس، وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك .ينصرف،

  ،عقد هذا الباب يف سبعة وعشرين بيًتا، فهو من أطول أبواب األلفية

 بيًتا، ونقرأ ما بعدها يف افتتاح هذا الدرس.شرحنا يف الدروس الماضية تسعة عشر 

 :قال 

و َوْزَن َيُفاااااااصُّ الِ ْعااااااااَل  ٌُ  َكاااااااَ اَك 

 

 َأو َ الِاااااااااَب َكَأْذَماااااااااَد َوَيْعَلاااااااااى 

ٌِ  َألِااااْ     َوَمااااا َيِصااااْيُر َعَلًمااااا ِمااااْن 

 

َلااااْيَس َينَْصاااارْخ   ََ  ََ  ِزْيااااَدْ  إِللَحااااا

ُه إِْن ُعاااااِداَل   ََ  َوالَعَلاااااَم اْمنَاااااْ  َصاااااْر

 

 ال َّوكِْياااااااااِد َأو َكاااااااااُ َعاَل  َكُ َعااااااااا ِ  
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 َوالَعااااْدُل َوال َّْعرِْيااااُ  َمانَِعااااا َ ااااَحرْ  

 

ا بِااااااِه ال َّْعيِااااااْيُن َ ْصااااااًدا ُيْعَ َباااااارْ   ٌَ  إِ

َعااااااِل َعَلَماااااا  ََ  اْباااااِن َعَلاااااى الَ ْسااااارِ 

 

َ اااااااك َوْهاااااااَو َن ِْياااااااُر ُجَشاااااااَما   ُم نَّ

اااااَرا  ْن َماااااا ُن ِّ ََ  ِعنْاااااَد َتِماااااْيِم َواْصااااارِ

 

ااااَراِمااااْن ُكاااا ِّ َمااااا ا   ل َّْعرِْيااااُ  َِْيااااِه أمَّ

ِ ااااا  ََ  َوَمااااا َيُ ااااوُن ِمنْااااُه َمنُْفوًصااااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن

 َوالِْضااااااََِراَر َأو َتنَاُ ااااااَب ُصاااااارِْخ  

 

و الَمنِْ  َوالَمْصاُروُخ َ اْد الَ َينَْصارِخ  ٌُ 

 يعد األسماء الممنوعة من الصرف فيذكر منها اسًما فيقول: ما زال  

و َوْزَن َيُفاااااااصُّ الِ ْعااااااااَل  ٌُ  َكاااااااَ اَك 

 

 َأو َ الِاااااااااَب َكَأْذَماااااااااَد َوَيْعَلاااااااااى 

هذا هو االسم العاشر، من األسماء الممنوعة من الصرف، وهو الَعَلم الذي  

 على وزن الفعل، فعلة منعه من الصرف الَعَلمية ووزن الفعل. 

خ؟ ألن هناك وهنا نسأل ما وزن ال ع  ال   ي مر يف اال م َيمنعه من الصر

أوزان مش ركن ك يرة، تأتا يف األ مام وتأتا يف األَعال، ََ  ك  وزن مش رك بين 

والجواب عن ٌلك: أن وزن ال ع   األ مام واألَعال يمن  اال م من الصرخ؟

 ال   يمن  اال م من الصرخ مالمن أنواع:

أوزان أن يكون الوزن خاًصا بالفعل أي: ال يوجد يف األسماء، وهناك  األول:

 "وُعلِم" "علَّم"كثيرة تأيت يف األفعال وال تكون يف األسماء، من مثل أوزان: 

هذه كلها أوزان تكون يف األفعال وال تكون يف  "وُيعلم" "واستعلم" "وتعالم"

 األسماء.

فلو جاءت أعالم على وزن هذه األفعال لمنعت من الصرف، كأن تأخذ شيًئا 

وتجعله علًما، ومما سمع من العرب قولهم  من األسماء التي ذكرنا قبل قليل

ر" ل، فعندما  "شمَّ وهو علم على قبيلة وعلم على فرس، فليس يف األسماء فعَّ

ر"قالوا:  ر"قلنا أن  "قدم وأخر وعلم وفهم"وهو على وزن الفعل مثل  "شمَّ  "شمَّ
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ممنوعة من الصرف؛ ألهنا علم جاءت على وزن يخص األفعال، فعلمنا أن كلمة 

ر عن ساعد "يف األصل فعل، ثم نقلت من الفعلية إلى االسمية تقول  "رشمَّ " شمَّ

 فلهذا منعت من الصرف.  "الجد

اسم قبيلة، ومنها أبي األسود الدؤلي  "دؤل"وهي اسم قبيلة  "دؤل"ومن ذلك 

على وزن ُفعل، وُفعل من األوزان الخاصة بالفعل ويأيت عليه  "دؤل"المشهور 

وال يأيت على ُفعل، فعندما جاءت  "ُعلم وفهم وضرب"كـ الفعل المبني للمجهول 

 قالوا: إهنا منقولة من األفعال. "دؤل"

فُعلم أن هذه الصحراء  "اصمت"اسم صحراء سموها  "اصمت"ومن ذلك 

 سميت بالفعل اصمت، نعم.

علم على مكان، هذه أسماء وأعالم سمعت عن العرب،  "خضم"ومن ذلك 

ألسماء فلهذا منعتها العرب من الصرف، فهذا النوع وهي على أوزان ال تكون يف ا

 األول من األوزان التي تؤثر يف االسم منًعا من الصرف.

من األوزان التي تؤثر يف االسم المنع من الصرف، أن يكون هذا  النوع ال اين:

الوزن موجوًدا يف األسماء، وموجوًدا يف األفعال، ولكنه بالفعل أولى من االسم؛ 

كثر، هناك بعض األوزان موجودة يف األسماء، وموجودة يف األفعال، إال ألنه فيه أ

ا على هذا الوزن، أما األسماء فلم يأِت على هذا الوزن إال  أهنا يف األفعال كثيرة جدًّ

 أسماًء قليلة ويكون مرتجلة.

ا يف الفعل، بل إهنا  "وإفَعل ُأفُعل وإفِعل" من ٌلك م اًل   فهذه األوزان كثيرة جدًّ

إجلس "وإفعل مثل األمر  "ُأقعد وُأكتب"ردة يف األمر من الثالثي، ُأفُعل مثل مط

فهي كثيرة ومضطردة، لكن يف األسماء هي  "إركب إذهب"وإفعل مثل  "وانزل

ا وكلها أسماء مرتجلة يعني: لم تأِت على قياس.  قليلة جدًّ
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ه عشر هذه لغة واإلصبع في "إصبع "أبلم وإثمد وإصبع"قال: ومن ذلك مثاًل  

لغات، فإصبع يف هذه اللغة على وزن إفعل، وإثمد وهو حجر كحل على وزن 

ا، فلهذا لو سميت بشيء منها يعني: لو  إفعل، وأبلم على وزن ُأفعل وهي قليلة جدًّ

اذهب واجلس "جعلت شيًئا منها علًما فإنك تمنعه من الصرف كأن تسمي بـ 

 حينئٍذ تمنعها من الصرف.، أو تسمي بأبلم أو إثمد أو أصبع فإنك "واقعد

ومن ذلك أيًضا النوع الثالث من األوزان التي تؤثر يف االسم  النوع ال الا:

أوزان مشرتكة بين األسماء واألفعال موجودة يف األسماء واألفعال، إال أن  المنع

فيها زيادة، فيها حرف زائد هذا الحرف الزائد يف الفعل له معنى، ويف االسم ليس له 

 معنى.

أن يكون الوزن مشرتًكا بين األسماء واألفعال إال أنه يف الفعل أولى؛  ولون:يف

ألن الزيادة فيه ذات معنى، أوزان موجودة يف األسماء، وموجودة يف األفعال، وهذه 

األوزان فيها حرف زائد الحرف الزائد يف األفعال له معنى، ويف األسماء ليس له 

ا يف الفعل  معنى، مثل أفعل ويفعل وتفعل وأفُعل،  هذه أوزان كثيرة جدًّ

أفعل أذهب، ويفعل يذهب، وتفعل تذهب، وأفُعل أكتب، فهي كثيرة  م  :

ا يف الفعل ومطردة، والزيادة التي يف الفعل   "أذهب ويذهب وتذهب وأكتب"جدًّ

زيادة ذات معنى أم ليس لها معنى؟ ذات معنى، فالهمزة التي يف أذهب دلت على 

يذهب الغائب، والتي يف تذهب للمخاطب، والتي يف أكتب المتكلم، والتي يف 

متكلم، إًذا فهذه الزيادة لها معنى، وهذه األسماء يف األوزان ليست كثيرة، إال أن 

 حرف الزيادة فيها ليس لها معنى مجرد حرف زائد. 

أو  "إن أصابتني أفكٌل "وهو اسم للِرعدة  "أْفكل"قالوا: من أمثلة ذلك 

 عدة، أصابته أفكٌل أي: ِرعدة. رِ  "أصابته أفكٌل "
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وربما كلمات غريبة؛ ألن الوزن كما قلنا يف األسماء  "يرمع"ويفعل تقول مثل 

وهذا يطرد يف جمع القلة أفُعل، لكن  "أخلد"قليل، واسم على وزن أفعل مثل 

 "يرمع"ليس لها معنى، ال تدل على معنًى، أو الياء التي يف  "أخلد"يف  الهمزة التي

 رف زائد هو الهمزة التي يف أفكل. فمجرد ح

فلهذا قالوا: إن هذه األوزان وإن كانت مشرتكة بين األسماء واالفعال، إال أهنا 

 تؤثر منًعا من الصرف؛ ألن الزيادة التي يف األفعال ذات معنى فالفعل هبا أولى.

أصابته "هذه الكلمات إذا بقيت أسماًء فهي مصروفة؛ لعدم المانع، تقول 

اسم نكرة ليس علًما، فيمنع  "يرمعٌ "وهذا " "أقلٌب "وهذه  "أصابته أفَكٌل " "أفكٌل 

 "يذهب"أو  "أذهب"من الصرف، لكن لو سميت هبا فجعلتها أعالًما، سميت بـ 

 "يرمع"أو سميت  "أقلب"أو سميت "أفكل "أو سميت  "أكتب"أو  "تذهب"أو 

، وإذا لم يكون علًما فإنك حينئٍذ تمنعه من الصرف إن كان علًما تمنعه من الصرف

أو على حسب أصله إن كان فعاًل فهو فعل، وإن كان اسم نكرة فهو اسم نكرة 

 مصروف.

 "ويشكر "وتغلب "ويعلى" "ويزيد "أحمد"مما سمع يف ذلك  ومن ٌلك أ :

فسموا الرجل بأحمد، هم سموه  "أحمد"وهي كثيرة عن العرب، وقالوا مثاًل 

لفرق بين أحمد وأذهب؟ ال فرق كالهما أنت يمكن تسمي أذهب، ما ا أحمد،

، "أنا أحمد اهلل"فعل، إال أهنم سموا بأحمد وهو يف األصل كما ترون فعل مضارع 

ثم سموا هذا الرجل بأحمد تفاءاًل بأنه يحمد فمنع من الصرف؛ ألنه على وزٍن هو 

 بالفعل أولى؛ لكون زيادته يف الفعل ذات معنى. 

ثم ُجعل علًما  "والمال يزيد "الماء يزيد" هو يف األصل فعل "يزيد"وكذلك 

أسماء قبيلتين يف األصل أفعال، فلما  "تغلب ويشكر"فسمي الرجل بيزيد، وكذلك 

 جعلت أعالًما منعت من الصرف.
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أما إذا كان الوزن المشرتك بين األسماء واألفعال كثيًرا يف األسماء، وكثيًرا يف   

وال هو يف األسماء أولى يعني: علي  األفعال، بحيث ليس هو يف األفعال أولى،

أسماء كثيرة وعلي أفعال كثيرة، فإن هذا الوزن ال يؤثر المنع من الصرف، وهي 

 أوزان كثيرة.

 "ذهب وجلس وقعد"مثل  ومن ذلك الوزن فعل فهذا الوزن يف الفعل كثير

فلهذا لو سميت رجاًل بقمر أو  "جبل وقمر وحجر"وهو يف األسماء كثير مثل 

فإنك تصرف أو تمنع؟ تصرف تقول  "أو سميته بذهب أو جلس أو قعدبحجر، 

 إذا كانت أعالًما. "هذا قمٌر وجلٌس وكتٌب وحمدٌ "

وهو يف  "دحرج وبعثر"وكذلك الوزن فعلل، وهو يف األفعال كثير مثل 

فإذا سميت بفعلل فإنك ال تمنع من الصرف، كـ رجاًل  "جعفر"األسماء كثير، مثل 

سميته دحرًجا أو سميته بعثًرا، وسمع عن العرب أهنم سموا بـ سميته جعفًرا أو 

جاء كعسٌب ":تقول وجاء عنهم أنه مصروف، وحكاه سيبويه  "كعسب"

 ."ورأيت كعسًبا ومررت بكعسٍب 

هذان االسمان مصروفان أم غير مصروفين؟ فالسؤال ما  م   بندر وعن ر يفول:

على وزن  "بندر"فر مصروفان، وزن عنرت وبندر؟ إن قلنا أهنما فعلل فهما كجع

 "بدر"من  "فبندر"فعلل فتقول بندٌر فعلٌل، وعنرتٌ فعلٌل، وإن قلنا إن النون زائدة، 

 "بندر"وهذا الظاهر فهي تنعل، وهي ليست من أوزان الفعل، إذا كانت النون يف 

زائدة فما وزن بندر؟ تقابل األصول بالفاء والعين والالم، والحرف الزائد تجعله 

فسه يف الوزن، فالوزن فنعل هل فنعل من أوزان الفعل؟ ليس من أوزان الفعل، بن

فهما  "بندر وعنرت"وهو مصروف وهذا هو الظاهر أن النون زائدة فيهما يف 

 مصروفان على كل حال.

ومن األوزان المشرتكة بين األسماء واألفعال بال مزية بحيث ال تمنع من 
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وموجود يف األسماء  "قاتل وخاصم"مثل  الصرف فاعل، فهو موجود يف األفعال

جاء سالٌم ورأيت سالًما "بل هذا ال تمنع من الصرف تقول  "سالم وقائم"مثل 

  "ومررت بسالمٍ 

أن الَعَلم يمنع من الصرف إذا كان على وزن الفعل، ووزن الفعل  َالفالصن:

 الذي يؤثر المنع من الصرف:

ما كان يف الفعل أكثر، والثالث ما  ثالثة أشياء ما كان خاًصا بالفعل، والثاين

 كانت زيادته يف الفعل ذات معنى، وهذا هو قول ابن مالك:

و َكَ اكَ   الِ ْعاَل  َيُفصُّ  َوْزنَ  ٌُ

 يعني النوع األول وهو الوزن الخاص باألفعال، ثم قال:

 َوَيْعَلى َكَأْذَمدَ  َ الَِب  َأو

أحمد "يف األفعال أغلب كـ يريد الوزن المشرتك بين األسماء واألفعال إال أنه 

ولهذا أخذ بعض الشراح على ابن مالك قوله: أو غالٍب، قالوا: إنه ال  "ويعلى

يشمل النوعين اآلخرين، غير المختص فلهذا لو قال: أو أولى يعني: يخص الفعل 

أو أولى بالفعل، األولى يشمل الثاين والثالث أولى؛ ألنه أكثر، وأولى؛ ألن زيادته 

 بعضهم يحاول أن يفسر قوله غالب بأولى؛ ألنه يشمل األمرين.ذات معنى، و

وبذلك يتبين أن الَعَلم إذا كان على وزن الفعل فإنه ُيمنع من الصرف، وأما  

الوصف فمتى ُيمنع من الصرف؟ إذا كان على وزن أفعل كما قلنا ليس على وزن 

فقط، أو الفعل، ال، ال يمنع الوصف من الصرف إال إذا كان على وزن أفعل 

مصغره أفيعل، لكن بقية أوزان الفعل ال تؤثر يف الوصف، ولهذا قلنا هناك يف 

 الوصف الوصفية ووزن أفعل، وهنا قلنا الَعَلمية ووزن الفعل.
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 : مم  ال ابن املك 

ٌِ  َألِااااْ    َوَمااااا َيِصااااْيُر َعَلًمااااا ِمااااْن 

 

َلااااْيَس َينَْصاااارْخ   ََ  ََ  ِزْيااااَدْ  إِللَحااااا

عشر من األسماء الممنوعة من الصرف، وهو الَعَلم  هذا هو االسم الحادي 

المختوم بألف اإللحاق، فعلة منعه من الصرف الَعَلمية وألف اإللحاق، وسبق 

الكالم يف االسم األول من األسماء الممنوعة من الصرف، وهو االسم المختوم 

م، بألف التأنيث الكالم على ألف اإللحاق، وكيف نميز األلف التي يف آخر االس

هل هي ألف أصلية أو منقلبة عن أصل؟ أم ألف تأنيث، أم ألف إلحاق، بقي النوع 

الرابع، أو ألف تكسير، هذه األلفات يف العربية، إما أن تكون األلف يف االسم 

 العربي ألًفا منقلبة عن أصل، أو ألف تأنيث، أو ألف إلحاق، أو ألف تكسير. 

فيه أصلية، األلف األصلية ال تكون وعرفنا أن االسم المعرب ال تكون األلف 

إال يف الحروف، أو يف األسماء المبنية، أما يف األسماء المعربة واألفعال المتصرفة، 

فال تكون فيه األلف أصلية أبًدا، وبينا هناك كيف تفرق بين هذه األلفات فلهذا ال 

 نعيد ذلك اآلن. 

وهما  "وأرطى" "علقا"لكن نقول: إذا كان االسم مختوًما يف ألف إلحاق نحو 

هي يف األصل عين والم وقاف؛ ألهنا تتعلق، ثم زيدت األلف  "اسما نبات، فعلًقا

وليست  "هذا علقا"ليس للتأنيث؛ ألنه مذكر  "علقا"فيها، فلماذا زيدت األلف يف 

منقلبة عن أصل؛ ألن األصول العين والالم والقاف، وليست للتكسير؛ ألن 

 ة فهذه لإللحاق.التكسير ال تكون إال سادس

ومعنى اإللحاق كما شرحناه من قبل، اإللحاق هو: مجرد غرٍض لفظي؛ 

لجعل كلمة ثالثية على وزن رباعي، أو كلمة رباعية على وزن خماسي، تأيت إلى 

كلمة ثالثية تزيد فيها حرًفا ال لمعنى، وإنما غرضك يف هذه الزيادة غرض لفظي، 
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 "علق"ى وزن كلمة رباعية، كيف تجعل هذه وهو أن تجعل هذه الكلمة الثالثية عل

علق ثالثي وجعفر رباعي؟ تزيد حرًفا، ثم تجعل الكلمة على  "جعفر"على وزن 

وزن فعلل جعفر، قالوا: علقا جعفر فيكون علقا ملحقة بجعفر هذا معنى اإللحاق 

  "والغرض لفظي، وليس له غرض معنوي، وكذلك أرطى

 "دفرى"ذا خرجت رائحته، ثم قالوا: دفر الشيء إ "دفرى"ومن ذلك أيًضا 

هو الموضع  ودفرى "درهم"مثل  "فجعلوا هذه الكلمة الثالثية كلمة رباعية دفرى

البعير، وهو أول ما يعرق يف البعير، وكذلك يف  الذي خلف األذن وخاصة يف

أكلت "اإلنسان، هذا أول ما يعرق يسمى دفرى فهذه الكلمات هي أسماء مصروفة 

 فهي أسماء مصروفة  "هذا دفًرا"وتقول  "وأرًطا البهائم علًقا

فإذا جعلت مثل هذه األسماء أعالًما سميت هبا فإهنا ستمنع من الصرف؛ 

للعلمية وألف اإللحاق جعاًل أللف اإللحاق يف حكم ألف التأنيث، تقول لو 

وسلمت على "، "ورأيت علقا مسرًعا"، "جاء علقا مسرًعا"سميت رجاًل بـ علقا 

 وهكذا. "ًعاعلقا مسر

 وابن مالك يفول يف البيت:

ٌِ  َألِااااْ    َوَمااااا َيِصااااْيُر َعَلًمااااا ِمااااْن 

 

َلااااْيَس َينَْصاااارْخ   ََ  ََ  ِزْيااااَدْ  إِللَحااااا

ولم يقيد ألف اإللحاق هنا بكوهنا مقصورة أو ممدودة وهذا مما أخذ عليه؛  

ألن ألف اإللحاق التي تمنع من الصرف هي المقصورة، أما الممدودة فإهنا ال 

وهي معروفة  "علباء"تمنع من الصرف اتفاًقا، فألف اإللحاق الممدودة مثل 

 اسم مصروف، وهي من العين والالم والباء  "فعلباءٌ "عصب العنق:  "علباء"

 "علباءٌ "وقالوا:  "قرطاس"ثم أرادت العرب أن تلحق هذا الثالثي بنحو كلمة 

ا لمجرد إلحاق الثالثي نحو ؛ ألن الزيادة هنا ليس لها معنى، فقالوا: إهن"قرطاٌس "
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فإنه يبقى مصروًفا وال يمنع من "علباًء "، فلو سميت رجاًل "قرطاس"كلمة  

 الصرف؛ ألن الهمزة يعني: ألف اإللحاق الممدودة ال تشبه ألف التأنيث الممدودة 

تأيت بعدها تاء  "علباء"وعدم الشبه بينهما أن ألف اإللحاق الممدودة كـ 

علقى وأرطى "وأما ألف اإللحاق المقصورة كـ  "ٌء وعلباٌت علبا"التأنيث تقول 

فإن تاء التأنيث ال تأيت بعدها، ومعروف أن ألف التأنيث ال يمكن أن  "ودفرى

تصاحب تاء التأنيث؛ ألهنما عالمة تأنيث فال يجتمعان بألف التأنيث، أما ألف 

م ألف اإللحاق فليست عالمة تأنيث، لكن ألف اإللحاق المقصورة حكمها حك

التأنيث؛ ألن العرب ال تزيد عليها التاء، أما ألف التأنيث الممدودة فال يجعلوهنا 

 كألف التأنيث الممدودة؛ ألهنم بعدها التاء.

 : مم بعد ٌلك يفول ابن مالك

ُه إِْن ُعاااااِداَل  ََ  َوالَعَلاااااَم اْمنَاااااْ  َصاااااْر

 

 َكُ َعاااااااااِ  ال َّوكِْياااااااااِد َأو َكاااااااااُ َعاَل  

 ْيااااُ  َمانَِعااااا َ ااااَحرْ َوالَعااااْدُل َوال َّْعرِ  

 

ا بِااااااِه ال َّْعيِااااااْيُن َ ْصااااااًدا ُيْعَ َباااااارْ   ٌَ  إِ

َعاااااِل َعَلَمااااا  ََ  واْبااااِن َعَلااااى الَ ْساااارِ 

 

ً اااااااا َوْهاااااااَو َن ِْياااااااُر ُجَشاااااااَما   ُم نَّ

 َتِمْيِم  ِعنَْد  

هذا هو االسم الثاين عشر، من األسماء الممنوعة من الصرف وهو الَعَلم 

 الَعَلمية والعدل.  المعدول، فعلة منعه من الصرف

فإن قال قائل لماذا كل هذه التفاصيل التي ذكرنا؟ والجواب ألهنا الدرس ويف 

النحو التفصيل يف شرح ألفية ابن مالك، لكن لو كنا نشرح األجرومية للمبتدئين، 

أو األزهرية للمتوسطين ما ذكرنا مثل هذه التفاصيل، ونحن ما أتينا إال لكي نشرح 

النحو؛ ألن النحوي ال يستطيع أن يقيس بعد ذلك إال لو أتقن ونفصل يف أحكام 

هذه الدقائق والتفاصيل، ألن القياس كما تعرفون، التعرف على الموجود أسهل 
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 من التعرف على غير الموجود، التعرف على الموجود يدركه أكثر الناس

فلهذا كالم العرب الذي جاءنا دراسته سهلة، لكن إذا ُطلب منك أن تعرف  

حكم العربية يف أمور استجدت، ولم ترد عن العرب سواء يف أساليب أو يف كلمات 

أو يف أحكام أو نحو ذلك، فهذا ما يتقنها من عرف اللغة التي جاءت دون معرفة 

 مقاييسها 

فاللغة سماع وقياس كما أن الفقه وجميع العلوم، هناك علوم سماعية، وعلوم 

يمكن أن يفتي يف حدود التقليد، لكن ال يمكن  قياسية كالفقه وأصول الفقه، الفقيه

أن يكون مجتهًدا إال إذا أدرك الفقه وأصول الفقه؛ ألن الفقه من المسموع المرئي 

وأصول الفقه باالجتهاد، وكذلك النحو. النحو فيه سماع لكي تتكلم كما تكلمت 

رنة بينها العرب فهناك أصول للنحو فهذه ال تأيت إال بمعرفة هذه التفاصيل والمقا

 وبين استخراج األصول العامة التي تحكم كالم العرب.

نعود إلى االسم الممنوع من الصرف الثاين عشر وهو الَعَلم المعدول، وعلة 

منعه من الصرف الَعَلمية والعدل، العدل شرحناه من قبل عندما تكلمنا على 

ية إلى صيغة الوصف المعدول، وقلنا إن العدل هو تحويل االسم من صيغته األصل

 أخرى والمعنى واحد هذا هو العدل

و بق يف الوص  المعدول أن  لنا إن الوص  المعدول يشم   يئين مال   

 وم لا وأخر، وأما الَعَلم المعدول ال   ي  لم عليه اِن َيشم  أربعن أ يام:

جمع وكتع وبصع ": ألفاظ التوكيد التي جاءت على وزن ُفعل، وهي: ألولا

أو  "جاء الناس أجمع"وكيد جمع مؤنث من أجمع تقول مثاًل: هذه ت "وبتع

 "وجاء الناس أجمعون" "وفهمت المسألة جمعاء" "فهمت الدرس أجمع"

هذا لفظ التوكيد أجمع ومؤنثه جمعاء، أما أجمع فيجمع  "وجاءت النساء جمع"
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على أجمعون، وأما جمعاء فتجمع على جمع، أما أجمع فهو ممنوع من الصرف؛  

 لى وزن أفعل ألنه ع

وأما جمعاء فهي ممنوعة من الصرف؛ ألهنا مختومة بألف التأنيث، وأما 

أجمعون فال تخضع للصرف وعدم الصرف؛ ألهنا مجموعة بالواو والنون، فلم 

ُجمع المسموع عن العرب أهنم يمنعوهنا من الصرف، فيقولون:  "ُجمع"يبقى إال 

وهي من  "ررت بالنساء جمعَ وم" "ورأيت النساء جمعَ " "جاءت النساء جمعُ "

جاءت النساء " "كل"ألفاظ التوكيد إال أهنا ممنوعة من الصرف، والمعنى معنى 

 كلهن، جمع ممنوعة من الصرف لعلتين: "يعني "جمع

: قالوا الَعَلمية، فجمع علم جنس على اإلحاطة والشمول، فلهذا العلن األولى

ا أعالم على علم جنس على يقولون: ألفاظ التوكيد أجمع وتصرفات أجمع، كله

 اإلحاطة والشمول إال أن هذا ال يظهر كما قلنا إال يف جمع.

سبحان هذا اسم وهو مصدر؛ ألنه علم جنس على التسبيح  "سبحان"مثل 

يعني: هذا ال ينصرف إال ما جاء يف ضرورة الشعر، هذا هو قول الجمهور، وتبعهم 

 على ذلك ابن مالك عندما قال:

ُه إِْن ُعاااااِداَل َوالَعَلاااااَم امْ  ََ  نَاااااْ  َصاااااْر

 

 َكُ َعاااااااااِ  ال َّوكِْياااااااااِد َأو َكاااااااااُ َعاَل  

فجعل ُفعل التوكيد علم قال: والَعَلم امنع صرفه إن عدال كفعل التوكيد فجعل  

 فعل التوكيد علًما.

إن أجمع وإخوان أجمع ومنها جمع هي معارف بال  "وقال بعض النحويين

ضافة مقدرة بمضاف إليه مقدر، والتقدير شك باالتفاق لكنهم قالوا: هي معارف بإ

ثم حذف  "كلهن"كقولك  "جاءت النساء جمعهن"أي:  "جاءت النساء جمع"يف 

فهمت المسألة "فهمت األمر أجمع "المضاف إليه، فلهذا تؤكد به المعرفة تقول: 
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 تؤكد به المعرفة، وهكذا "جمعاء

الشمول أم ََا معارخ بات اَ، ل ن ه  ها أعالم جنس على اإلذاهن و 

 معرَا  لمضاخ إليه مح وخ؟  والن: 

كما عرفنا هو قول الجمهور، هذه العلة األولى للمنع وهي  والفول األول:

 العلمية.

 "هي العلمية والعدد، فجمع معدولة ما معنى معدولة؟ أي العلن ال انين للمن :

صرفت عن صيغتها األصلية إلى صيغة أخرى والمعنى واحد، فما صيغتها 

صلية التي عدلت وصرفت عنها؟ قالوا: جمعاوات؛ ألن األصل يف جمع جمعاء األ

 أن يكون: فعالوات 

فُجمع هذا جمع ما مفرده؟ مفرده جمعاء، قلنا: أجمع جمعه جمعاون، 

وجمعاء جمعه ُجمع، عرفنا أنه قبل قليل اسم، قيل أنه علم وقيل أنه معرف 

حتى قيل أنه علم، وفعاًل إذا كان  باإلضافة، فهو اسم يعني: ليس وصًفا بل هو اسم

 اسًما فإن قياس جمعه على فعلوات ال ُفعل.

طيب تجمع الصحراء؟ ما تقول  "الصحراء"وهذا يف باب جمع التكسير مثل  

صحر، وإنما تقول إذا أردت أن تجمعه باأللف والتاء صحراوات، وال يجمع على 

يف جمعت جمعاء على وُجمع فك ُفعل ُصحر، إال ما كان من ُجمع وأخواهتا،

جمع؟ مخالفة القياس،؟ قالوا: عداًل عدلت العرب عن جمعاوات إلى جمع، فلما 

 عدلت من جمعاوات إلى جمع منعتها من الصرف إشعاًرا هبذا العدل.

إًذا فُفعل التوكيد أي: ُجمع وإخوانه ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل هذا 

 ول.الشيء األول الذي يدخل تحت العلم المعد

الشيء الثاين الذي يدخل تحت العلم المعدول هو العلم الذي على وزن ُفعل، 
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أسماء رجال، وهذا قول ابن  "عمر وزفر وُفعل"علم شخصي على وزن ُفعل نحو  

 مالك:

ُه إِْن ُعاااااِداَل  ََ  َوالَعَلاااااَم اْمنَاااااْ  َصاااااْر

 

 َكُ َعاااااااااِ  ال َّوكِْياااااااااِد َأو َكاااااااااُ َعاَل  

َُع  تف  جام عمُر وأذب عمَر ورضا اهلل عن "ول ُمع  ا م رج  على وزن 

َُع  من الصرخ عل ان: "عمرَ   َالمان  للعلم ال   على وزن 

العلمية، العلمية هنا علم جنس مثل ُفعل التوكيد؟ علم شخصي،  العلن األولى:

 علم الجنس على جنس كامل، والعلم الشخصي على واحد.

صلية، وهي صيغة فاعل، العدل وهي معدولة عن صيغة سابقة أ العلن ال انين:

عامر،  "عمر"العلم الذي على وزن ُفعل معدول عن صيغة فاعل، األصل يف 

األصل عامر ثم ُعدل عامر على عمر فلهذا عامر مصروف؛  "زفر زافر"واألصل يف 

ألنه ال مانع له من الصرف، وأما عمر فمنع الصرف لماذا منع الصرف؟ قالوا: 

 كذا.إشعار هبذا العدل الذي حدث، وه

والكالم على العلم الذي على وزن فعل كالم طويل عري، وال يكاد ينضبط؛ 

ألن األعالم التي منعت من الصرف وهي على وزن ُفعل هي أعالم قليلة معينة، 

 وأكثر الباب مصروف.

َُع  ونفول: الخالصة يف ُفعل  َلَ ا نلفص المسألن يف العلم ال   على وزن 

ُلبٍد وحطٍم وصرٍد وغرٍف وُقبٍل وُهبل "فًة، نحو أنه مصروف، نكرًة كان أو معر

إال ما سمع فيه عدم الصرف، وهذه األسماء التي لم تصرف  "وُحجٍر وقرٍب وتقًى 

 على وزن ُفعل عند الجمهور أربعة عشر اسًما وهي:

، "ودشم"، "وقزح"علم لقبيلة،  "وجمح"علم كوكب،  "عمر، وزفر، وزحل

 وكلها أعالم رجال "وُثعل"وُقثم  "وبلع" "ودلف"، "وجحا"، "وُعصم" "ومضر
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وُهبل علٌم على صنم، فهذه أربعة عشر اسًما منعت من الصرف وهي على وزن 

 ُفعل.

فهذا أقصى  "هدًى وُزهر"زاد غير الجمهور على هذه األسماء اسمان وهما: 

 ما قيل يف المسألة. 

ي على وزن ُفعل إن العدل يف العلم الذ ول ا يفول النحويون يع رَون َيفولون:

هو عدٌل مقدر، وليس حقيقًيا أي: أن األصل يف هذه األعالم التي على وزن ُفعل 

أن تكون مصروفة يعني: ال مانع من الصرف، فلما وجدناها يف العربية غير 

منصرفة، هذه األسماء بالذات أربعة عشر اسًما أو ستة عشر فلما وجدناها غير 

واضحة، قدرنا أهنا معدولة عن فاعل؛ ليصح  منصرفة، وليس فيها علة من الصرف

أهنا منعت من الصرف لعلتين كباقي الممنوع من الصرف، فالباقي من الصرف 

واضح وعلته واضحة، فلما جاءوا إلى العلم الذي على وزن ُفعل لم تكن فيه علة 

واضحة؛ ألن الباب مصروف إال هذه األسماء التي سمعت أربعة عشر، وستة 

 عشر.

نحويون هذه األسماء ممنوعة من الصرف اتفاًقا؛ ألهنا سمعت، لكن وقال ال

نحاول نحن أن نعلل ذلك ونقول: لعل العرب عدلتها عن فاعل، فلذا منعتها من 

الصرف، فلهذا يسمون العدل هنا العدل التقديري يعني: إذا قدرناه تقديًرا 

ث وأخر، باختالف الوصف المعدول، تذكرون الوصف المعدول؟ يف ثالث ومثل

هناك ويسمونه العدل الحقيقي؛ ألن العدل هناك واضح ومتفق عليه، أما ثالث 

 معدولة عن ثالثة. ثالثة مثلما شرحنا ذلك من قبل.

ثم اعتمرت ثانية وثالثة  "اعتمرت عمرةً "ولذا لو أتينا إلى كلمة عمرة مثاًل 

مًرا هنا ليست مصروفة اتفاًقا؛ ألن ع "اعتمرت عمًرا كثيرةً "فماذا تقول؟ تقول 

هذا مصروف اتفاًقا ال  "كغرفة وغرف"،علًما على وزن ُفعل وإنما هي جمع عمرة
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 إشكال يف ذلك.  

قرأت بالصرف، وعدم  [12هه:] (ۆئ ۆئ ۈئ) "طوى"وكلمة 

اعترب العلمية وتذكير المكان، أنه مكان فصار  "طوًى "الصرف، فما انصرف فقال: 

 [12هه:] (ۆئ ۆئ ۈئ)علًما مذكًرا فصرف، وأما من منع الصرف 

فاعترب العلمية وتأنيث البقعة أهنا بقعة فصار علًما مؤنًثا إًذا منعها من العلمية 

والتأنيث، وال يقال هنا أهنا منعت من العلمية والعدل؛ ألن العدل المقدر أضعف 

 العلل، بينما المنع من الصرف والعلمية والتأنيث هذا متفق عليه.

ها تتعلق بعمر والعدل يف عمر هذه قصة حقيقية، وهنا حكاية إن شئتم أن نذكر

يقول: تنازع رجالن أحدهما اسمه عمر، واآلخر اسمه أحمد على القضاء، وكان 

أحمد فقيًها ورًعا عاداًل فقيًرا، وكان عمر عارًفا بالقضاء غنًيا يقبل الرشوة، فعزل 

 أحمد العادل وتولى عمر فقال أحد الشعراء الظرفاء:

  ياااااار هاااااا ايااااااا عماااااار ا اااااا عد ل

 

 َأذمااااااااد يف الوالياااااااان مَماااااااائن 

 َاااااإن ياااااك َياااااك معرَااااان وعااااادل 

 

 َأذماااااااااد َياااااااااه معرَااااااااان ووزن 

عمر فيه معرفة علم وعدل، وأحمد فيه معرفة علم ووزن، لكن أراد بالوزن  

إذا أردت  "َسَحر"أخذ الرشوة. الشيء الثالث الذي يدخل يف العلم المعدول لفظة 

وهو الثلث األخير من الليل يطلق عليه  هبا َسَحر يوم معين، الَسَحر معروف،

الَسَحر، فإذا أردت َسحَر ليلة معينة فإنك تمنع كلمة َسَحر من الصرف تقول مثاًل 

سافرت يوم "؛ ألنك تريد سَحًرا معينًا، وتقول "سآتيك الليلة َسحَر يا محمد"

 ؛ ألن أردت أيًضا سحًرا معينًا وهكذا."الخميس َسَحر

 سحًرا"ينًا فإنك تصرف تقول مثاًل فإذا لم ترد سحًرا مع
ّ

ما معنى  "تعالى إلي

 سحًرا"قولك 
ّ

يا "؟ يعني: يف أي ليلة تشاء تعالى يف الَسَحر، أما إذا قلت "تعالى إلي
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وال ترسل صوًتا مثاًل، سحر يعني: تريد الليلة، أما تعالى  "محمد تعالى سحر

منعت العرب وصرفت،  سحًرا يعني: تعالى يف أي ليلة يف السحر، فلهذا المعنى

منعت للداللة على أن المراد بالسحر سحًرا معينًا، وصرفت للداللة على التنكير، 

يعني: نجيناهم يف هذا الوقت  [34الفمر:] (ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ)قال تعالى: 

 ولم يرد أن يذكر ليلة معينة.

السحر فإهنا حينئٍذ تنصرف،  "أل"وكذا لو أن كلمة سحر أضيفت أو دخلتها 

فهذه ال تمنع من  "جئت ليلة الخميس سحره، أو جئت ليلة الخميس سحرَ "تقول 

الصرف، والسحر إذا أردت هبا سحًرا معينًا فمنعت من الصرف فهي تمنع من 

 الصرف لعلتين:

العلمية؛ ألن السحر حينئٍذ صارت علًما على هذا الوقت المعين  العلن األولى:

 يف الليل.

ي معدولة من صيغة سابقة، فسحر معدولة عن العدل إًذا فه والعلن ال انين:

 "معدولة عن جئت الليلة السحر "جئت الليلة سحر"ماذا؟ عن السحر فقولك 

 وهكذا وهذا هو قول ابن مالك:

 َوالَعااااْدُل َوال َّْعرِْيااااُ  َمانَِعااااا َ ااااَحرْ 

 

ا بِااااااِه ال َّْعيِااااااْيُن َ ْصااااااًدا ُيْعَ َباااااارْ   ٌَ  إِ

المعدول هو: فعاِل إذا كان علًما على مؤنث األمر الرابع الذي يدخل يف العلم  

حزام "بكسر الالم يعني: أسماء اإلناث التي على وزن فعاِل بكسر الالم مثل 

 : أن للعرب يف مثل هذه األعالم لغتين:ذكر ابن مالك  "ورقاش وقطام

جاءت حذاٌم ورأيت "منعها من الصرف، وهي لغة تميم يقولون  الل ن األولى:

وهو علم على  "سفاري"ما لم تكن مختومة بالراء مثل  "بحذامَ حذاًما ومررت 

وهو علم على بلدة مشهورة يف  "وظفاري"وهو علم على قبيلة،  "ووباري"ماء، 
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اليمن، فأكثر تميم حينئٍذ يبنوهنا على الكسر، يعني: يخرجون من اإلعراب فيبنون  

ون على أصلهم على الكسر مطلًقا رفًعا ونصًبا وجًرا وهكذا، وبعض تميم يبق

 فيمنعون من الصرف أيًضا.

بياء فعاِل على الكسر إذا كان علًما لمؤنث على كل حال، وهي  والل ن ال انين:

وعلى لغة  "جاءت حذاٌم ورأيت حذاًما ومررت بحذامَ "لغة أهل الحجاز فيقول: 

 قال الشاعر:

 إٌا  الااااااات ذااااااا اما َصاااااااد وها

 

 َاااااإن الفاااااول ماااااا  الااااات ذزاماااااا 

آلن يف باب الممنوع من الصرف لغة تميم، الذين يمنعون فعاِل والذي يهمنا ا 

علًما مؤنًثا من الصرف، فهي عندهم ممنوعة من الصرف، فلماذا منعت من 

 .الصرف؟ لعلتين: العلمية وهذا واضح أنه علم شخصي

اختلف فيها النحويون: فقال جمهور النحويين وعلى رأسهم  والعلن ال انين:

الصرف للعلمية والعدل، معدولة عن ماذا؟ معدولة عن  سيبويه هي ممنوعة من

فاعلة، فحذام حينئٍذ معدولة عن فاعلة، ورقاش عن راقشة، وقطامي عن قاطمة 

 وهكذا، هذا قول جمهور النحويين.

إهنا إذا منعت من الصرف على لغة تميم، فهي  و ال بع  النحويين كالمبرى:

قاش، عند تميم ممنوعة من الصرف على ممنوعة للعلمية والتأنيث، إًذا فحذام، ور

علم  "كزينب وسعاد"معدولة عن فاعل، وعلى قول المربد  "كعمر"قول الجمهور 

 مؤنث تأنيًثا معنوًيا، وهذان القوالن قويان يف المسألة، وأما ابن مالك فقال:

َعاااااِل َعَلَمااااا ََ  واْبااااِن َعَلااااى الَ ْساااارِ 

 

ً اااااااا َوْهاااااااَو َن ِْياااااااُر ُجَشاااااااَما   ُم نَّ

  َتِمْيمِ  َد ِعنْ  

فذكر أن يف فعاِل علًما لمؤنث لغتين: المنع من الصرف ونص على أهنا لغة 
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 تميم وقال:

 ُجَشَما َن ِْيرُ  َوْهوَ 

ومعنى ذلك أن ابن  "كعمر"علم شخصي على وزن ُفعل، وهو  "وجشم"

 مالك يف ذلك مع الجمهور الذين يقولون: إهنا ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل

لثانية: البناء على الكسر ولم ينسبها ابن مالك كما ترون ولكن مفهوم واللغة ا

المقابلة يشير أهنا لغة أهل الحجاز، وهذا المنصوص عليه يف الكتب أهنا لغة أهل 

قد استوىف األسماء الممنوعة من الصرف  الحجاز، بذلك يكون ابن مالك 

لعامة التي تتعلق باب وهي اثنا عشر اسًما، ليعقب وختم الباب ببعض األحكام ا

 الممنوع من الصرف فقال:

ااااااااَرا ِماااااااانْ  ْن َمااااااااا ُن ِّ ََ  َواْصاااااااارِ

 

ااااااَرا   ُكاااااا ِّ َمااااااا ال َّْعرِْيااااااُ  َِْيااااااِه أمَّ

يقول األسماء الممنوعة من الصرف لعلتين إحداهما العلمية، إذا زالت  

العلمية فصارت نكرات فإهنا تعود إلى الصرف، األسماء التي تمنع من الصرف 

 إحداهما العلمية كم؟ سبعة أسماء، إذا زالت العلمية فإهنا تصرف. لعلتين

أحمد هذا المعروف بأحمد فالمعنى جاء  "جاء أحمد وأحمد آخر"نحو 

رب عثماٍن  "أحمد المعروف ورجل آخر من جنس األحمدين، وكقولك 

فإن رب كما يعرف ال تدخل إال على  "وإبراهيٍم وزينٍب ومعدي كرٍب لقيتهم

لمعنى رب رجال ونساء لقيتهم من جنس من يسمى هبذه األسماء، ال تريد نكرة، وا

 النساء الاليت يمين بزينب وهكذا. إبراهيم معينًا ال تريد زينًبا، وإنما تريد امرأة من

وذلك أن هذه األسماء إنما منعت من الصرف لعلتين، فلما زالت إحدى 

 فالعلتين لم تقَو العلة الباقية على منعها من الصر

وهنا حكاية تحكى عن المربد استأذن عليه أصحابه لكي يقرؤوا عليه، 
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فخرجت عليهم الجارية وقالت لهم: إن كان معكم أبو إسحاق الزجاج خرجت،  

وإال فانصرفوا إال رجاًل منهم اسمه عثمان قال للجارية: أخربي الشيخ إن القوم 

مربد للجارية قولي له: إن انصرفوا إال رجاًل اسمه عثمان، فإنه ال ينصرف، فقال ال

 عثمان إذا كان نكرة انصرف ونحن ال نعرفك فانصرف راشًدا فانصرف الرجل.

َاألعالم ما يبنى على علن إذداهما العلمين انصرخ، َإن  لت األ مام 

الممنوعن من الصرخ امنا عشر ا ًما َما ذ مَا إٌا زالت عن العلمين؟ الجواب 

 صرخ مالمن أنواع: بق أن األ مام الممنوعن من ال

ما منع لعلة واحدة على كل حال، وهذه تمنع معرفة ونكرة وهما  األول:

اسمان: المختوم بألف التأنيث والموازي لصيغ منتهى الجموع، فهذه تمنع على 

: إن كانت معرفة أو كانت نكرة، يعني: سواء كانت مساجد نكرة، "كل حال يعني

ممنوعة عن الصرف على كل حال،  أو سميت رجاًل بمساجد صارت معرفة فهي

 مثاًل امرأة سميتها حبلى وهي ممنوعة على كل حال. حبلى أو سواء كانت نكرة

ما يمنع لعلتين إحداهما العلمية وهي سبعة أسماء وهذه تمنع  والنوع ال اين:

 معرفة فإذا تنكرت انصرفت وهي التي نتكلم عنها اآلن قبل قليل يف البيت.

يمنع لعلتين إحداهما الوصفية، وهي ثالثة أسماء: الوزن ما  والنوع ال الا:

 "كأجمل"والوصف الذي على وزن أفعل  "كغضبان"الذي على وزن فعالن 

فهذه يف األصل نكرات، وهي ممنوعة من الصرف  "كثالث"والوصف المعدول 

 "بغضبان"أو  "بفرحان"وهي نكرات، فإذا صارت أعالًما يعني: سميت رجاًل 

فإهنا تمنع حينئٍذ من  "ثالث"أو سميته  "أخضر"أو سميته  "بأجمل"سميت رجاًل 

الصرف أيًضا؛ ألهنا علم مختوم بألف، وعلم على وزن فعل، وعلم معدول حتى 

 اآلن واضح، ستأيت خطوة بعد ذلك.
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هو "يف األصل نكرة  "بفرحان فرحان"لو أتيت إلى هذا الرجل الذي سميته 

ًما، ثم أتيت إلى هذا العلم ونكرته فقلت فصار عل "فرحان"ثم سميته  "فرحان

واضح؟ فهل ينصرف، أو يبقى ممنوًعا من الصرف؟  "جاء فرحان وفرحان آخر"

الجواب يبقى ممنوًعا من الصرف؛ ألن العلمية إذا زالت فإن هذا النوع يمنع من 

الصرف نكرة ومعرفة، فإنه يبقى أيًضا ممنوًعا من الصرف، هذا كل ما يتعلق 

 األسماء إذا صارت أعالًما أو نكرت على العلمية.بصرف هذه 

 : مم يفول ابن مالك

ِ ااااا ََ  َوَمااااا َيُ ااااوُن ِمنْااااُه َمنُْفوًصااااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن

كل اسم منقوص من األسماء الممنوعة من الصرف فإنه يعامل معاملة،  

اسٌم منقوص يعني: مختوم األسماء الممنوعة من الصرف االثنا عشر، إذا كان منها 

بياء قبلها كسرة، فكيف نتعامل معه؟ قالوا: نتعامل معه كما نتعامل مع جواٍر، 

وسبق أن تكلم على كلمة جواري كيف نتعامل معها، ففي الرفع والجر تحذف 

جاءت "الياء وتنون الكلمة تنوين تعويض، ويف النصب تثبت الياء بفتحة تقول 

 ."وأكرمت جوارَي جميلة" "ٍر جميلةومررت بجوا" "جواٍر جميلة

فإذا جاءت أسماء منقوصة من الممنوع من الصرف، فإهنا تعامل هذه المعاملة  

، "أعمى"أو مثاًل جئت إلى كلمة  "رواين"أو  "بليالي"أيًضا يعني: لو سميت امرأًة 

صغرها؟ أعيمي صارت  "أعمى"هذه ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن أفعل 

ُيعيلي "أو جئت إلى علم يعلى رجل اسمه يعلى ثم صغرته وقلت  اسًما منقوًصا

 صار اسًما منقوًصا نحو ذلك

جاءت جواٍر ورواٍب "فإنك تعامل كل ذلك معاملة جواري، تقول مثاًل  

امرأة اسمها لياٍل  "يعني "ومررت بليالٍ "، "ومررت بجوارٍ "أعالم نساء،  "وروانٍ 

 "لنصب تقول ثم يف ا "مررت بلياٍل ورواٍب وروانٍ "
َ

رأيت الجوارَي وروابي
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َ

لرجل  "جاء أعيمٍ "أعالم نساء، وكذلك يف أعيمي ويعيلي تقول:  "ورواينَ وليالي

 "أعمى ثم تصغر على أعيمي فتقول 
َ

جاء أعيٍم ومررت بأعيٍم ورأيت أعيمي

جاء يعيٍل ومررت بيعيٍل ورأيت ""وكذلك يعيلي تصغير يعلى تقول  "يمشي

 يمشي
َ

 ول الجمهور، وهو الذي ذكره ابن مالك يف قوله:هذا ق "يعيلي

ِ ااااا ََ  َوَمااااا َيُ ااااوُن ِمنْااااُه َمنُْفوًصااااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن

وبعض النحويين كيونس بن حبيب شيخ سيبويه، وعمر بن عيسى، وأبي زيد  

كلهم من شيوخ سيبويه، والكسائي من الكوفيين، هؤالء يرون أن المنقوص إذا 

ن علًما ممنوًعا من الصرف فإنه يف الرفع تبقى ياءه ساكنة، وأما يف النصب والجر كا

تثبت الياء، تثبتها ساكنة يف  "جاءت ليالي مسرعةً " فتبقى الياء مفتوحًة، يعني: تقول

 مسرعةً "ويف النصب  "جاءت ليالي مسرعةً "الرفع 
َ

مررت "ويف الجر  "رأيت ليالي

 مسرعة
َ

 هذا قولهم. "بليالي

 هلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وا

 

¹ 
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 الدرس احلادي عشر بعد املائة
﷽ 

 

د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

اكم يف هذه الليلة الطيبة، فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّ 

ليلة االثنين، السادس والعشرين من شهر ُجمادى اآلخرة من سنة أربٍع وثالثين 

 .وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفى 

نحُن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقُد بحمد اهلل 

[ عليه أل ين ابن مالك] وتوفيقه الدرس )الحادي عشر بعد المائة( من دروس شرح

 رحمة اهلل.

ما ال ينصرخ من "يف هذا الدرس سنختم إن شاء اهلل تعالى الكالم على باب 

 ."األل ين

يف سبعٍة  "ما ال ينصرخ"عقد باب  ذكرنا من قبل أنَّ ابن مالك 

 منها بيتان، يقول فيهما ابن 
َ

وعشرين بيًتا، شرحنا أكثرها، خمسًة وعشرين بيًتا، بقي

 : مالك

ِ ااااا ََ  َوَمااااا َيُ ااااوُن ِمنْااااُه َمنُْفوًصااااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن
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 َوالِْضااااااََِراَر َأو َتنَاُ ااااااَب ُصاااااارِْخ  

 

و الَمنِْ  َوالَمْصاُروُخ َ اْد الَ َينَْصارِخ  ٌُ 

 هبذين البيتين، قال يف األول:  "ما ال ينصرخ"هذا الباب، باب  ختم  

ِ اااااَوَمااااا َيُ ااااوُن ِمنْااااُه مَ  ََ  نُْفوًصااااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن

: كلُّ اسٍم منقوص من األسماء الممنوعة من الصرف، فإنَّه يقول  

)جواٍر( فهي  (، وسبق أْن تكلَّم على كيفية معاملة كلمةَجوارَ ُيعامل معاملة كلمة )

ُن الكلمة ُتعاَمل معاملة االسم المنقوص، ففي الرفع والجر ُتحذف الياء، وتُ  نوَّ

تنوين ِعَوض، ال تنوين تمكين؛ ألنَّ الكلمة ممنوعٌة من الصرف، فُيقال يف الرفع: 

 (.ه ْ نواىَ (، و)جام  جوارَ )

 (. جلت يف نواىَ و) مررُ  بجَوار(،وُيقال يف الجر: )

( رأيُت جوار َ وأما يف النصب فتثُبت الياء بفتحٍة واحدة دون تنوين، فُيقال: )

 ( وهكذا. َ رأيُت نواىو)

فيقول: كل اسٍم ممنوٍع من الصرف، ويكون منقوًصا فُحكمه ُحكم جواٍر، 

سواًء كان على وزن مفاعل كـ )جواري( أو من بقية األسماء الممنوعة من 

الصرف، كـ )امرأٍة ُتسمى بليالي، أو روابي(، أو صغرت كلمة أعمى، فقلت: 

ى( فقلت: )ُيعْيلي( فكلها )ُأعيمي(، أو صغرت كلمة )َيْعلى( رجل اسمه )يعلَ 

صارت أسماًء ممنوعة من الصرف وهي منقوصة فُتعامل هذه المعاملة، فتقول 

 يا فتى(، 
َ

مثاًل: )جاء رجٌل ُأعيمٍي(، و)مررت برجٍل أعيمٍي(، و)رأيُت رجاًل ُأعيمي

وكذلك يف امرأٍة ُتسمى بـ )ليالي( بنت اسمها ليالي، تقول: )جاءت لياٍل ُمسرعًة(، 

 ُمسرعًة(، وهكذا. مررت0و
َ

 بلياٍل مسرعًة(، و)رأيُت ليالي

فهذا هو قول جمهور النحويين، وهو أنَّ الممنوع من الصرف إذا كان منقوًصا 

 ُيعامل هذه المعاملة، كاالسم المنقوص.
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وقال بعض النحويين، كـ يونس بن حبيب، وعيسى بن عمر من شيوخ سيبويه، 

ن الكوفيين، هؤالء العلماء فرقوا بين وأبي زيد من شيوخ سيبويه، والكسائي م

الممنوع من الصرف المنقوص إذا كان نكرًة أو علًما، فقالوا: ما سبق ُحكم النكرة، 

 كـ ُأعيمٍي.

ا إذا كان َعلًما فقالوا: إنَّ ياؤه تثُبت على كلِّ حال، االسم المنقوص الممنوع  أمَّ

 من الصرف تثُبت ياؤه عند هؤالء على كل حال.

  َت ُبت  اكنًن. يف الر 

 .ويف النصب والجر ت ُبت م  وذًن 

 هذه الليلة(، 
َ

فيقولون: )جاءت ليالي هذه الليلة(، وتقول: )رأيُت ليالي

 هذه الليلة(، فُيثبتون الياء على كل حال، يف الرفع ساكنة، ويف 
َ

و)مررُت بليالي

 النصب والجر مفتوحة.

(، وتقول يف رجٍل اسمه )يعلى( ثم صغرته على )ُيعيلي
َّ

(: )جاء ُيعيلي إلي

 هذا اليوم(، وهكذا.
َ

 هذا اليوم(، و)مررُت بُيعْيلي
َ

 و)رأيُت ُيعيلي

هذا مذهب بعض النحويين، كيونس، وعيسى بن عمر، وأبي زيد، –احتجوا 

 احتجوا بقول الفرزدق، قال: -والكسائي

  اااااد َعِجبااااات منِّاااااا وِمااااان ُيعيلَياااااا

 

اااااااا رأتناااااااا َخَلًفاااااااا ُمْفَلولَياااااااا   لمَّ

 ي ومن هذا الرجل، الذي اسمه )َيعلى( صغره على )ُيعيلي(، ثم قال:منِّ  

 ِمنِّا َوِمْن ُيَعْيِلَيا

(، فإذا وقف )مني ومن منا ومن ُيعيلاً وقياًسا يقول عند جمهور النحويين: )

ُيَعْيل(، والجمهور يرْون أنَّ هذا من الفرزدق كان ضرورًة شعرية، كالضرورة 
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 ا قال:الشعرية التي وقع فيها عندم 

 َماااْولًى َهَجْوُتاااهُ 
ِ
َلاااوم َكااااَن َعْباااَداهلل ََ 

 

 َمااااااْوَلى َمَوالَِيااااااا 
ِ
 َوَل ِاااااانَّ َعْبااااااَداهلل

(، فـ)موالي( هذا موقوف وهو ممنوع من  الشاهد يف  وله: 
َ

)مولى موالي

 الصرف، وهو نكرة أو معرفة؟

 نكرة.

ٱ ٻ ٻ ) فال يدخل يف الخالف، فتقول: )مولى مواٍل( كقوله تعالى:

 .[2-1ال جر:] (ٻ

 ...هالب:

 يف الَعَلم. الخالف الشيخ:

( وقوله )يف 
َ

فهذا البيت من الفرزدق قال: هو ضرورة، قال: )مولى موالي

اٌل للضرائر.  الَعَلم( مثله، ضرورة، والشعر حمَّ

 ...هالب:

ال، يكون االسم الممنوع من الصرف، لقاضي، وهادي، ونادي،  الشيخ:

 وُمهتدي، هذه مصروفة.

ع من الصرف قلنا اثنى عشر اسًما، محددة، هذه الممنوعة من الصرف، الممنو

ما سواها من األسماء مصروفة، فـ )قاٍض( هذا مصروف؛ ألنَّه ليس من األوصاف 

الممنوعة من الصرف، وال من األعالم الممنوعة من الصرف، وال اسًما مختوًما 

 بألف تأنيث، وال اسًما على وزن مفاعل ومفاعيل.

 ...هالب:

 كذلك. الشيخ:
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البيت األخير، )فلو كان عبد اهلل مولًى هجوته(، له قصة، أريد أن أذكرها؛ لغايٍة 

 يف نفسي.

 ...هالب:

 سيأيت ذلك يف القصة؛ ليتبين األمر. الشيخ:

قصة البيت أنَّ عبد اهلل بن أبي إسحاق الحضرمي، وهو من كبار النحويين 

م، وهو من القراء العشرة، نحويٌّ المتقدمين، ُتويف سنة سبعة عشر ومائة، مُ  تقدِّ

وقارئ، وقد عاصر الفرزدق، وكان له مذهب، وهو أنَّه يحتج بالعرب المتقدمين، 

وال يحتج بَمن كانوا يف عصره، فلهذا كان ُيخطِّئهم، وإن كان جمهور النحويين 

 على خالف ذلك، ويمدون االحتجاج إلى سنة مائة وخمسين.

ا  ال ال رزى )مِنِّي ومِن ُيَعْيلَِيا( قال له: أخطأت، وكان الصواب أن  َ:َلَ ا لمَّ

 تقول: )منِّي ومِن ُيعْيٍل(. فغضب الفرزدق عليه وقال: 

 َماااْولًى َهَجْوُتاااهُ 
ِ
َلاااوم َكااااَن َعْباااَداهلل ََ 

 

 َمااااااْوَلى َمَوالَِيااااااا 
ِ
 َوَل ِاااااانَّ َعْبااااااَداهلل

 ...هالب: 

إسحاق كان من الموالي، وهو يعني على القياس؛ ألنَّ عبد اهلل بن أبي  الشيخ:

مولى لموالي، وهم ُحلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف، وهو مولى لمواٍل، فهجاه 

 الفرزدق بذلك.

وُيروى أنَّ السبب أنَّ ابن أبي إسحاق خطَّأ الفرزدق يف قوله يف مدح يزيد بن 

 عبد الملك: 

م َُ اااااِم َتْضاااارِبِ  ُمْساااَ ْفبِِليَن َ ااااَماَل الشَّ

 

َْاااِن َمنُ اااورِ بَِحاِصاااَب تَ    نْاااِد  َِاااا اْلُف

 َعَلاااااى َعَما ِِمنَاااااا ُيْلَفاااااى َوَأْرُذِلنَاااااا 

 

ااا ِرياارِ   ََ  َعَلااى َزَواِذااَ  ُتْزَجااى ُمفُّ

 ُمخُّ هذه الرواحل مِن كثرة التعب واإلجهاد صار العظم بال ُمخ. 
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ا ِريرِ   ََ  ( يعني الُمخ انتهى.)ُمفُّ

)ُمخها ِريُرو( مبتدٌأ وخرب  أخطأت، والصواب: َفال له عبد اهلل بن إ حاَ:

 مرفوع.

 فأكثر الناس على الفرزدق يف ذلك؛ حتى غيَّره إلى قوله: 

ا َمَحاِ ير  ََ  َعَلى َزَواِذَ  ُتْزِجي

 وهجى بن أبي إسحاق لذلك.

 وأيًضا خطأ ابن أبي إسحاق الفرزدق يف قوله: 

 إَِلْيااااَك َأِميااااَر اْلُماااا ِمنِيَن َرَمااااْت بِنَااااا

 

اااُ  ُهُماااوم اْلُمنَاااى   ْوَجاااُ  اْلُمَ َعسَّ ََ  َوال

 َوَعاا ُّ َزَماااَن َيااا اْبااَن َمااْرَواَن َلااْم َيااَدعْ  

 

ااااُ     ِمااااَن اْلَماااااِل إاِلَّ ُمْسااااِحً ا َأْو ُمَجلَّ

(؟ ألنه معطوف على منصوب؟   فقال له: على أي شيٍء ترفع )إال مجلفُّ

 فغضب الفرزدق وقال: 

 َعَلى َما َيُسوُ َك َوَينُوُ ك

ن الَعلى، وكان له مذهٌب آخر، وهو التسليم للسماع، وعدُم فقال أبو عمرو ب

 تخطئة الُمحتج هبم، وتعليُل ذلك بكل وجه.

هذا جائٌز على المعنى، أصبت. أي لم يبَق إال ُمجلَّف، لم يدع  َفال لل رزىَ: 

إال ُمسحًتا، أو لم يبَق إال ُمجلَُّف، فرفع على المعنى، فلهذا كان الفرزدق يمدُح أبا 

 بن العلى. عمرو

 ومِن ذلك قوله: 

ااااا ََ ااااَ ُ  َأْبَواًبااااا َوُأْ ِلُف َْ  َمااااا ِزْلااااُت َأ

 

اااارِ    َذ َّاااى َأَتْياااُت َأَباااا َعمااارَو باااَن َعمَّ

 وهو أبو عمرو القارئ السبع المعروفة. 
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وهذا مما كان يلقاه النحويون بسبب دفاعهم عن هذا العلم، وهو كثير، األذى 

ض المجتمع، وبعض المثقفين، وبعض المسؤولين الذي كان يأتيهم، وأقلُّه أنَّ بع

 يقلوهنم، وربما يكرهوهنم وُيبعدوهنم؛ لكثرة أخطائهم يف اللغة.

حتى تسلم  وك ير  من أه  الل ن ي وُن عندْ من الَ يرة ما يدَعه إلى بيان ٌلك؛

اللغة من هذه الشوائب واألخطاء، وال ُيحسب أنَّ هذا جائز يف الكالم، مع أنَّ 

ات التي تحرتم حضارهتا وتحافظ عليها تعلُم أنَّ اللغة من أهم المقومات المجتمع

الحضارية، وخاصًة فيما يتعلق باألمور العامة، لو ُقبل الشيء يف األمور الخاصة 

فإنه ال ُيقبل يف األمور العامة، يعني خاصًة اإلنسان ُيطلب له الكمال والصواب، 

إلنسان يخرج أمام العامة يخطب، ُيلقي لكنَّ خطأه يف خاصته ليس كخطأ العام، ا

كلمة يف اإلعالم، ُيلقي رسالة موجهة إلى الناس، ثم ُيخطُئ بعد ذلك يف الكالم، 

األمم التي تحرتم أنفسها، تحرتم نفسها، ال تقبل ذلك أبًدا؛ ألنَّ هذا طعنة يف ظهور 

 كل المجتمع والشعب.

( كان @َمد )؟؟؟( مشهورة يف ذلك، فُعمدة مِن عُ @00:16:22وقصُة )

ألقى كلمة، فأخطأ يف كلمة، نطقها كما ينطقها األمريكان، ال كما ينطقها 

الربيطانيون، فروق بين اللغة الربيطانية واألمريكية، وكالهما لغٌة إنجليزية، فغضب 

وُيخطئ يف الكالم! هذا يجب  -ليس إنسان من عامة شعب–الناس، كيف ُعمدة 

 م يف الخاصة.أن يعود إلى العامة، ما يتقد

م استقالته، هؤالء الذين يحرتمون أنفسهم،  فاحتجوا عليه بعد ثالثة أيام قدَّ

فلهذا أبناءهم يحرتمون حضارهتم، ومن ذلك احرتام اللغة، وهذا من أهم األسباب 

ل دراسة هذه العلوم على النشأ، وعدمها من أهم األمور التي تصعب  التي ُتسهِّ

لنشأ إذا عرف أهمية هذا الشيء، ورأى اهتمام الناس دراسة العلوم على النشأ، فا

على مختلف شرائحهم به؛ وقع يف نفسه أنَّه أمٌر مهم، فإذا وقع يف نفسه أنَّ هذا أمٌر 
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 مهم، ركب له كل صعب وزلول حتى يصل إليه، بل يسُهل يف نفسه. 

كل الناس اآلن يتقنون هذا األمر، كل الناس يتكلمون هبذه اللغة على  

ب، يعني أنا الذي فقط ما أعرف، مسألة سهلة، بما أنَّ الجميع يتكلم هبا، الصوا

والجميع ال ُيخطئ فيها، فهذا أمر نفسي، واألمور النفسية من أهم األمور التي 

يجب أن يراعيها األستاذ، إذا ما راعاها المجتمع والدولة؛ يجب أن يراعيها 

أن المسألة ليست صعبة، وأنَّ األستاذ أيًضا يف خاصة طالبه، فيغرس يف طالبه 

المسألة فيها سهولة، والصعوبة التي فيها كالصعوبة التي توجد يف غيرها من 

 العلوم.

ومِن أهم األمور التي ُيثبت هبا هذا األمر أنه يتكلم هو بالعربية السهلة، ما 

 يتكلم بالعربية الصعبة، أو العربية العسكرية كما يقولون، يتكلم بالعربية السهلة

 التي يتكلم هبا كثيٌر من علمائنا ومشايخنا.

 ( البيت وقصته.@00:18:50فلكل ذلك )

واختالف بعد ك  ما  لناْ اِن يف اال م الممنوع من الصرخ المنفوَ، 

: الذي أراه يف هذه المسألة، أي االسم -واهلل أعلم–النحويين يف ذلك؛ أقول 

من الصرف؛ إذا كان نكرة فإنَّه  المنقوص عموًما ممنوًعا من الصرف أم غير ممنوعٍ 

يجب أن ُيعامل معاملة المنقوص، سواًء كان االسم غير ممنوٍع من الصرف أم غير 

ممنوٍع من الصرف، أي ُتحذف الياء من الرفع والجر، وتثُبت يف النصب، منوًنا 

 بالفتح يف المصروف، أو مفتوحًة يف الممنوع.

ا يف الَعَلم: إذا كان العَلم منقو ًصا، فيجوز فيه إثباُت الياء وحذفها يف الرفع أمَّ

والجر، ويجُب إثباهتا للنصب، يجوز فيها اإلثبات والحذف يف الرفع والجر، 

ويجُب إثباهتا يف النصب، فتقول يف رجٍل اسمه سامي أو هادي: تقول: )جاء ساٍم 
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ي مسرًعا( أو )جاء سامي مسرًعا( كالهما جائز، و)مررُت بساٍم( أو مررُت بسام

 )رأيُت سامًيا(. :مسرًعا كالهما جائز، وأما يف النصب فال تقول إال

وكذلك يف غير المصروف تقول: )جاءت لياٍل مسرعًة(، أو )جاءت ليالي 

 مسرعًة(، و)مررت بلياٍل مسرعًة(، أو )مررُت بليالي مسرعًة(.

 وتقول يف النصب: )رأيُت ليالي مسرعًة(.

 لباب، وقال فيه ابن مالك:ليبقى بعد ذلك البيت األخير يف ا

 َوالِْضااااااََِراَر َأو َتنَاُ ااااااَب ُصاااااارِْخ 

 

و الَمنِْ  َوالَمْصاُروُخ َ اْد الَ َينَْصارِخ  ٌُ 

 ذكر يف البيت مسألتين: 

: أنَّه يجوُز صرُف ما ال ينصرف يف ضرورة الشعر، ويف المسألن األولى

 التناُسب.

ا يف -أي الجواز–وهذا الحكم    ضرورة الشعر فكثيٌر باتفاق النحويين، أمَّ

ا، ومِن شواهده قوُل امرئ القيس:  جدًّ

 َوَلَفاااد َىَخْلاااُت اْلِفااادَر ِخااادَر ُعنَْياااَزةَ 

 

اااَك ُمْرِجلاااا  َفاَلااات َلاااَك اْلاااُواَلُة إِنَّ ََ 

 و)ُعنيزٍة( ممنوعٌة من الصرف، للَعلمية والتأنيث، وقال اآلخر: 

اار َخِليِلااا َهااْ  َتااَر  ِماان َضااَعا ِنَ   َتَبصَّ

 

 لَِك َنفًباااا َباااْيَن َذْزَماااا َ اااَعْبَعِب َ اااَوا 

 وقال اآلخر: 

اهَِماااَن إِْن ُكناااَت َجاِهَلاااهُ  ََ  َهاااَ ا اباااُن 

 

 َ ااااااْد ُخ ُِمااااااوا 
ِ
ِْ َأْنبَِياااااااَم اهلل  بَِجاااااادِّ

 وقال اآلخر: 

َََعن ااااااَل َتاااااْأتِن َكَفَصاااااا ِد  َواَل َتاااااْد ََ 

 

 َجْيًشااااااا إَِلْيااااااَك َ ااااااَواِىَم اأْلْكااااااَوارِ  

ا، وه ْ الضرورة ِمن ضرا ر الشعر الحسنن؛ ألنَّ والشواهد يف ٌلك ك ي  رة  جدك
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 ضرا ر الشعر مالمُن أنواع: 

 .ضرا ُر ذسنن 

 .وضرا ُر جا زة 

 .وضرا ُر  بيحن 

فصرُف الممنوع من الصرف من الضرائر الحسنة، وسنشيُر إلى ذلك يف 

 المسألة القادمة.

ا يف التناُسب فنحو أْن ُتجاور الكلمة الممنوعة من ال صرف كلمًة مصروفة، أمَّ

أو أْن تكون رأس آية، أو أن تكون سجعة، يعني آخذ كلمة يف الجملة المسجوعة، 

 كلُّ ذلك يدخُل يف التناُسب.

 (ی ی جئ)ومِن الشواهد على ذلك: قراءُة نافٍع والكسائي 
 على المنع. [4اإلنسان:] (ی ی جئ)وقرأ غيرهم:  ،[4اإلنسان:]

 (ی) إنَّه صرف لُمناسبةِ  قيل:فَمن منع على القياس، وَمن صرف 
 لكي تناسب سالساًل أغالاًل. (ی)م   [4اإلنسان:]

ةٍ 15َقَواِريًرا ))ومِن ذلك قراءة نافع والكسائي أيًضا:   (( َقَواِريًرا مِْن فِضَّ

 .[16اإلنسان:]

ۀ )وغيرهم يقرأ باأللِف وقًفا، ومِن دون ألٍف وصاًل، يعني إذا وقف قال: 

( 15َقَواِريرا ))، وإذا وصل حذف األلف: [16اإلنسان:] (ہ ہ ہ ہ

ةٍ   .[16اإلنسان:] (َقَواِريرا مِْن فِضَّ

فَمن منع فعلى األصل، وَمن صرف فإنَّه صرف قواريًرا األولى؛ ألهنا رأُس آية، 
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 وقواريًرا الثانية؛ لكي تناسب قواريًرا األولى التي وقعت رأس آية.

وال يغوثا ويعوقا ): -ت الشاذةوهي من القراءا–ومِن ذلك قراءة األعمش 

 فصرف لمناسبة )وًدا وال سواًعا ونسًرا(، فهي مصروفة. ،[23نو :] (ونسرا

 فهذه المسألة األولى، وهي صرف ما ال ينصرف لضرورة الشعر أو للتناُسب.

 المسألة الثانية التي ذكرها ابن مالك يف البيت: يف قوله:

 َوالِْضااااااََِراَر َأو َتنَاُ ااااااَب ُصاااااارِْخ 

 

و الَمنِْ  َوالَمْصاُروُخ َ اْد الَ َينَْصارِخ  ٌُ 

وهي أنَّ االسم المنصرف يجوُز منُعه من الصرف يف ضرورة الشعر، االسم  

المصروف كـ )محمٍد وصالٍح وخالٍد(، يجوز يف ضرورة الشعر أْن ُيمنع من 

 الصرف، وهذه مسألُة خالف.

أكثر البصريين يمنعون المسألة األولى قلنا باتفاق، وهذه المسألة بخالف، ف

هذه المسألة، يمنعون أن تمنع االسم المصروف حتى يف الشعر، وأجازها 

.
ّ

 الكوفيون وبعض البصريين كـ األخفش والفارسي

هو خالُف قياس، كيف خالف القياس؟ القياُس يف الضرورة  المانعون  الوا:

لضرورة الشعرية، الشعرية أنَّ الضرورة تعيُد األشياء إلى أصلها، هذا األصل يف ا

األشياء لها أصل، ثم إهنا قد تخرج عن هذا األصل لسبب من األسباب، كاألسماء 

 المبنية خرجت من أصل األسماء.

 الممنوع من الصرف خرج عن أصل األسماء، وهكذا.

الضرورة الشعرية تبيح لك أن تعيد هذه األشياء الخارجة عن األصل إلى 

من الصرف يجوز لك يف الشعر أن تصرفه إلى  األصل، فلهذا قالوا: إن الممنوع

ضرورة حسنة؛ ألهنا إعادٌة للشيء إلى أصله، إعادٌة لالسم إلى أصله وهو الصرف، 
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أما أن تعكس فتأيت االسم المصروف الباقي على أصله وتمنعه من الصرف هذا  

 خالف القياس، فلهذا منعوا.

مع، والراج ح يف هذه المسألة واهلل والذين جوزوا هذه المسألة جوزوها بالسَّ

أعلم الجواز؛ لكثرة ما ورد من ذلك وإن كان خالف القياس؛ ألنَّ القياس ال 

يحكُم على السماع باتفاق، وإنما يحكُم على غير السماع، األمور التي ُسمعت ال 

قياس فيها، ال أحد يقول بالقياس يف المسموع، وإنما الجميع يقول القياس على 

على المسموع، هذا بإطالقه، حتى يف األدلة الشرعية قياس  المسموع، أنت تقيس

 بالنصوص، القياس على النصوص، لكن األمر المنصوص عليه ال قياس فيه.

ولهذا كان الراجح واهلل أعلم جواز هذه المسألة؛ لكثرة ما ورد منها، ولو أردنا 

 ر بعًضا منها.أن نذكر كل األبيات التي جاءت يف هذه المسألة لطال األمر، لكن نذك

ولم ُينكره، كقول العباس  من أشرفها ما ُألقي بين يدي النبي 

لمي   أقل من مائة بعير يف معركة ُحنين، وقد  ◙بن مرداس السُّ
َ

ا ُاعطي لمَّ

 غيره من ُمسلمة الفتح مائة بعير، فقال للنبي 
َ

قصيدة فيها  ُأعطي

 عتاب له على ذلك، منها:

ْي ُ  ََ اًباااااااااااا َتاَل ََ
ااااااااااااَكاَناااااااااااْت نِ ََ 

 

اااارِ َِااااا اأْلَْجااااَرعِ   َْ  لَِ اااارِّ  َعَلااااى الُم

ااااااَب اْلُعَبْياااااادِ   َْ بِااااااا َوَن َْ َأْصااااااَبَ  َن ََ 

 

 َبااااااااااااْيَن ُعَيْينَااااااااااااَن َواأْلَْ ااااااااااااَرعِ  

ا تاااادُرمَ   ٌَ  َوَ ااااْد ُكنْااااُت َِااااا اْلَحااااْرِب 

 

َلااااااْم ُأْعااااااَ  َ ااااااْيًئا َوَلاااااام ُأْمنَاااااا ِ   ََ 

َمااااااا َكااااااان ِذْصاااااان  َواَل َذااااااابِس    ََ 

 

 اَ  َِاااااا َمْجَمِعااااااَيُ وَ ااااااِن ِماااااْرىَ  

َمااااااا  َُ  َوَمااااااا ُكنْااااااُت ُىْوَن اْماااااارَِ  ِمنْ

 

ااااااا ِ   ََ  َوَماااااااْن َتَضاااااااَ  اْلَياااااااوَم اَل ُيْر

فمنع مرداس من الصرف وهي مصروفة، َيُ وَ اِن ِمْرَىاَ ( فالشاهد يف قوله: ) 

لها النبي   له مائة بعير. وهذه القصة جاءت يف الصحيح، فكمَّ
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 ومِن ذلك قول اآلخر:

 َمْيَمااااُن َمااااا لَِ ابِااااَت َ اِخًصاااااَ اَلاااات أُ 

 

 َعاااااِر األََ اااااِجِ  َناااااِذاًل َكالُمنُْصاااا ِ  

 فقال: )لثابَت(، والقياس )لثابٍت(. 

 وقال دْوثُر بن َدهبل الُقريعي:

 َوَ ا َِلاااااَن َماااااا َبااااااُل َىْوَماااااَر َبْعاااااَدَنا

 

 َصَحى َ ْلُبُه َعاْن آِل َلْيَلاى َوَعاْن ِهنْاِد  

ااااإِن َيااااُك َأمااااَوابِا تَ    َمااااَزْ َن لِلبَِلااااىََ

 

ااْي  َِااا َخَلااِق اْلَ ْماادِ   ااإِنِّا َكنَْصاارِ السَّ ََ 

 الشاهد قوله: )َما َباُل َدْوَثَر (، والقياس )ما باُل دوثٍر(، اسمه وهو مصروف. 

 ومِن ذلك قول ابن قيس الرقيات:

ا ََ  َوُمْصَعُب ِذيَن َجدَّ اأْلَْمُر َأْكَ ُرَها َوَأْهَيُب

روف بكثرة المدح لمصعب بن الزبير، وأخيه عبد اهلل بن وابن قيس الرقيات مع

 الزبير.

 ومِن ذلك قول ذي اإلصبع العدواين:

َوَلااْيَس اْلَمااْرُم َِااا ً اااَم ِمااَن اإلْبااَراِم 

 َوالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانَّْ  ِ 

 

و   ٌُ َُّاااوِل و و ال ٌُ اااْن َوَلاااُدوا َعااااِمُر  َوِممَّ

 اْلَعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْرضِ 

 

 الشاهد يف قوله: )عامُر(، فمنعه وهو مصروف.

 لك قول األخطل:ومِن ذ

ََ بِاْلَ َ ا ِااااَب إٌِ َهااااَو   َهَلااااَب اأْلََزاِر

 

َلاااااُن النُُّ اااااوِ  َ اااااُدورُ  
 بَِشااااابِيَب َ ا ِ

 الشاهد يف قوله: )بشبيَب(، والقياس بشبيٍب. 

 ومِن ذلك قول الراجز:

 َأْخَشااى َعَلااى َىْيَسااَم ِمااْن ُبْعااِد ال َّااَر 

 

 إاِلَّ َماااااااا َتاااااااَر  
ِ
 َأْباااااااى َ َضااااااااُم اهلل

 ُد يف قوله: )على ديسَم(، والقياس )على ديسٍم(؛ ألنه كجعفٍر.الشاه 
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فهذه الشواهد وغيرها كثير يدل على أن األمر قد كُثر حتى جاز القياس عليه  

 واهلل أعلم.

فنحن اآلن نتكلم على أنَّ المصروف قد ُيمنع من الصرف يف  وهنا ملحوظن:

المصروف، كلمة مصروفة، الشعر، هناك مسائل أخرى أيًضا قد تحذف التنوين من 

)محمٌد(، وهناك مسائل تحذف التنوين من المصروف، مِن أشهرها: الَعلم إذا 

ُوصف بـ)ابٍن(، ثم ُأضيفت كلمة ابن إلى علٍم آخر، يقولون إذا وقعت )ابن( بين 

ن، وكلمة )ابن( تحذف همزهتا يف الكتابة، فتقول:  عالمين، فالعلُم األول ال ُينوَّ

مرٍو(، وال تقول: )هذا زيٌد ابن عمرٍو(، فتحذف التنوين، مع أنه ال )هذا زيُد بن ع

موجب لحذف التنوين إال التخفيف يف هذا األسلوب، يعني ليس ممنوًعا من 

 الصرف

وتقول: )هذا عمرُو بن أبي زياد(، و)هذا أبو بكر ابن أم زياد(، متى ما وقعت  

علمين، فهذا هو الُحكم، ابن بين علمين، أي علمين، لقبين، ُكنيتين، اسمين 

وتقول: )هذا محمُد بن الرشيد(، محمد علمه، والرشيد لقب أبيه، كما تقول: )هذا 

 محمُد بن هارون، قال الفرزدق: 

ااااا ََ ااااَ ُ  َأْبَواًبااااا َوُأْ ِلُف َْ  َمااااا ِزْلااااُت َأ

 

اااارِ    َذ َّاااى َأَتْياااُت َأَباااا عمااارِو باااَن َعمَّ

 ما قال: )أبا عمرٍو(. 

 ن:وقال يزيد بن ِسنا 

َلاااااْم َأْجاااااُبن َوَلاااااْم َأْنُ ااااا  َوَل ِااااان ََ 

 

اااا أَباااا َصاااْفرِ باااَن عماااروَ   ََ  َيَمْماااُت بِ

 فقال: )أبا صخِر بَن(، ما قال )أبا صخٍر(. 

وهذه المسألة فيها تفصيل وشروط واختلفوا فيها، وسبق الكالم عليها، يف أي 

 باب؟ يف باب النداء.
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َ ال الم على يف األ وها أن ابن مالك  وهنا ملحوظن  أخيرة: بيا  َرَّ

 أ باب صرخ ما ال ينصرخ، وها إجمااًل أربعُن أ باب:

أْن يكون أحُد العلتين العلمية ثمَّ تزول، أن تكون إحدى العلتين  السبب األول:

العلمية، ثم تزول العلمية لسبب من األسباب، وهذا السبب ذكره ابن مالك، 

ر فإنَّه ينصرف، كقولك: )ُربَّ وشرحناه من قبل، العلم الممنوع من الصرف إذ ا ُنكِّ

 إبراهيٍم وأحمٍد وفاطمٍة لقيتهم(.

 ضرورة الشعر. السبب ال اين:

 التناُسب. السبب ال الا:

قة.  وهذه الثالثة ذكرها ابن مالك ُمفرَّ

وهناك سبٌب رابع لم يذكره يف األلفية، ويذكره النحويون وهو التصغير الُمزيل 

 إلحدى العلتين.

يد(، تصغيُر أحمد، )أحمد( ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن نحو: )ُحم

الفعل، فإن صغرته تصغير ترخيم قلت: )ُأحيمد( هذا تصغير حقيقي، سيأيت يف 

التصغير، تصغير ترخيم، أن تصغيره بحسب الحروف األصلية فقط، فتقول يف 

يد تصغير أحمد )ُحميد(، قلنا هذا تصغير ترخيم، فقلت )حميد(، فإذا قلت ُحم

فقد زال وزن الفعل فينصرف، يجوز أن تصغر رجل اسمه أحمد، فتقول: )جاء 

حميٌد( فينصرف، وكذلك لو صغرت ُعمر، رجل اسمه عمر، فتصغره على )ُعمير( 

فينصرف؛ ألنَّ تصغيره على ُعمير ُيزيل علة العدل، فُعمر ممنوع للعلمية والعدل، 

ول، فتقول: )جاء ُعميٌر(، و)رأيُت فإن صغرته على ُعمير فهو علم؛ لكنَّ العدل يز

 ُعميًرا(.

 ...هالب:
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هذا أحمد على حميد تصغير ترخيم، لكن عمر على عمير هذا تصغير  الشيخ: 

 حقيقي.

ر، لو أرىنا أن نص رها  نفول: )ُشميمر(، الثالثي على ُفعيل، والرباعي   مَّ

ر )ُفعْيعل(، وهذا شمر رباعي؛ ألن الميم مشددة، إًذا ُشميمر فتنصر ف؛ ألنَّ شمَّ

ممنوعة من الصرف يف العلمية ووزن الفعل، فإن صغرته على ُشميمر زال وزن 

ر أو قبيلة شمر، وشمر علٌم على ِحصان مشهور  الفعل فانصرفت، كرجل اسمه شمَّ

 عند العرب.

جنادل هذا  -سيأيت باب التصغير- رجل اسمه )جنادل( فصغرته على

ر حتى تعيده إلى الرباعي، فستحذف الحرف الزائد فيه  خماسي، خماسي ما ُيصغَّ

وهو األلف، فيصير رباعي، فحين تصغره تصغير رباعي على، فتقول: )ُجنْيِدل(، 

على )ُفعْيِعل(، فإذا صغرته على ُجنيدل انصرف؛ ألنَّ جنادل ممنوٌع من الصرف؛ 

ألنَّه على صيغة منتهى الجموع، فإذا صغرته على ُجنيدل، زالت هذه الصيغة 

 رف، إًذا فالتصغير من أسباب صرف ما ال ينصرف.فانص

بخالِف تصغير نحو )فاطمة( و)طلحة( و)أحمر( و)حمراء( و)سكران( 

و)يوسف(، فهذه ممنوعٌة من الصرف، فإذا صغرهتا تنصرف أم تبقى ممنوعِة من 

الصرف؟ ننظر، نصغر فاطمة، )ُفطيمة( تصغير ترخيم، وتصغير حقيقي )فويطمة(، 

من الصرف، يف العلمية وتاء التأنيث، وطلحة )ُطليحة(، كذلك وكالهما ممنوع 

ممنوعة من الصرف للعلمية وتاء التأنيث، وأحمر )أحمير( ممنوعة من الصرف؛ 

ألن ُأفيعل مثل أفعل، وحمراء )حميراء( أيًضا مختومة بألف التأنيث، وسكران 

 )ُسكيران( أيًضأ مختوم بألف ونون.

يبقى علًما أعجمًيا، فيبقى ممنوًعا من  ُيوسف )يويسف(، رباعي فعيعل،

 الصرف.
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 ...هالب:

يعني التصغير قد يزيل العلة فينصرف االسم، وقد ال ُيزيل العلة، فيبقى  الشيخ:

ممنوًعا من الصرف، وبخالِف تصغير نحو )توسط( و)ُترُطب أعالًما(، لو سميت 

وسميته  رجاًل توسًطا، فتصرفه أم تمنعه؟ توسط علم رجل، فهو علم مذكر،

توسط، أيًضا اسم مذكر، إًذا ُيصرف، ما يف مانع، ليس هناك مانع فُيصرف، أو 

سميته بُترطب، ترطب على وزن فعلل، وهو من األوزان الموجودة من األسماء، 

إًذا فهما مصروفان، تقول: )جاء توسٌط( و)رأيت ترطًبا(، فإن صغرهتما ُيمنعان من 

ِسط(، وتصغر ُترطب على )تريطب(، الصرف؛ ألنك ستصغر توسط على )ُتوي

فيكونان علمين على وزن الفعل، على وزن )ُتبيطر( مضارع بيطر، فيمنعان من 

 الصرف لذلك.

وبخالف تصغير نحِو هنٍد ودعٍد وشمٍس وكأٍس، علم نساء، فهذه سبق أهنما 

 مصروفة أو ممنوعة من الصرف أو يجوز فيها الوجهان؟

لتصغير يجوز فيها الوجهان، فإذا صغرت يجوز فيها الوجهان، فهي قبل ا 

وجب منعها من الصرف؛ ألنك تصغر هنًدا على ُهنيدة، علم وتاء التأنيث يجب فيه 

 المنع، ودعد ُدعيدة، وشمس ُشميسة، وكأس كأيسة.

 ..هالب:

نعم ال بد، هذا سيأيت يف التصغير، الثالثي المؤنث إذا صغرته يجب فيه  الشيخ:

 نًا ما تقول )ُعيينة( وأذن أذينة، سيأيت يف باب التصغير.التاء، كما لو صغرت عي

 الخالصة: أنَّ التصغير يمنع من الصرف أو يصرف أو فيه تفصيل؟

الخالصة أن التصغير قد يتسبب يف صرف الممنوع من الصرف، كتصغير عمر 

على ُعمير، وقد يتسبب يف منع المصروف، كتصغير توسٍط علًما على تويسط، وقد 
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يف الصرف والمنع، كتصغير فاطمة على فويطمة، وتصغير صالٍح على ال يؤثر  

صويلح، وقد يتسبب يف منع ما يجوز فيه الصرف والمنع كتصغير هند، كل ذلك 

 يكون يف التصغير.

هذا آخر الكالم على باب الممنوع من الصرف، ويف هنايته أحب أن أذكر 

ين وقت وآخر، التنبيه ملحوظًة ال تخفى على شريف علمكم، لكن أنبه عليها ب

عليها حسن، وهو أن هناك فرًقا كبيًرا بين العلم والتعليم، فهذا يجب أن ُيراعى، 

ج  فالعلم يكون فيه التفصيل والتحليل والتعليل والخالف والتنقيب؛ ألنك ُتخرِّ

عالًما وطالب علم، فينظر يف المسموع، وينظر يف المقيس، وينظر يف األمور التي لم 

 ظر يف األمور الحوادث، وُتعرض عليه كل هذه التفاصيل.تأيت، وتن

وبين التعليم الذي غايته ضبط اللسان والقلم، فلهذا ُيكتفى يف التعليم بما 

يحقق الغاية، فلهذا يقولون: العلم يقوُم على التحليل والتعليل على المنهج 

ن تصف الواقع التحليلي والتعليلي، أما التعليم فيقوم على المنهج الوصفي، يعني أ

اللغوي كما هو؛ لكي يستطيع اإلنسان أن يحاذيه على الصواب، فلهذا كل الذي 

قلناه يف باب الممنوع من الصرف عند التعليم نستطيع أن نصفه وصًفا، فنكتفي 

بقولنا فيه إن األسماء الممنوعة من الصرف اثنى عشر اسًما، اسمان ُيمنعان على 

لتأنيث، والثاين ما كان على وزن مفاعل أو كل حال، األول المختوم بألف ا

 مفاعيل.

وثالثُة أسماء من األوصاف، وهي الوصف الذي على وزن فعالل، والوصف  

الذي على وزن أفعل، والوصف المعدول، وهو ما كان على وزن ُفعال وَمفعل من 

 إال الث
ُّ

الثي، األعداد، وكلمة ُأخر، وسبعُة أسماٍء من األعالم، وهي العلم األعجمي

 ساكن العين، والعلُم الُمركب، والعلُم المختوم بألٍف 
ّ

والعلُم المؤنث إال الثالثي

ونوٍن زائدتين، والعلُم الذي على وزن الفعل، والعلم المختوم بألٍف مكسورٍة 
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لإللحاق، والعلُم المعدول، وهو أربعة عشر علًما على وزن ُفَعل، وُفَعُل يف 

دت هبا سحًرا معينًا، وُفعال علًما ألنثى على بعض التوكيد، وكلمة )سحر( إذا أر

 اللغات.

هذا كل ما يقال يف الممنوع من الصرف عند الوصف، وهو الكايف يف التعليم، 

 مع مزيٍد من األمثلة والتطبيقات والتمرينات.

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 ي عشر بعد املائةالدرس الثان
﷽ 

 
د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل بكم، نحُن اليوم يف ليلة 

م.   ُمفتتح خمٍس وثالثين وأربعمائة وألف يف األول من شهر الُمحرَّ

يف جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، لنعقُد بحمد اهلل  نحنُ 

[ عليه أل ين ابن مالكوتوفيقه الدرس )الثاين عشر بعد المائة( من دروس شرح ]

 رحمة اهلل.

، والليلة إن شاء اهلل "ما ال ينصرف"كنا قد انتهينا من قبل من الكالم على باب 

 سنبدأ بالباب التالي، وهو 

 الفعل إعراُبباب 

 : رفع الفعل المضارع، ونصب الفعل المضارع.ذكر فيه ابن مالك 

 وأما جزم الفعل المضارع فإنه سيذكره يف الباب الذي بعد هذا.

ا هذا الباب الذي نحن سنبدأ بشرحه إن شاء اهلل يف هذه الليلة، فقد عقده ابن  أمَّ
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، ونصب يف تسعة عشرة بيًتا، وجعله كما قلنا لرفع المضارع مالك 

 :المضارع، وفيها يقول 

ىُ 676 ا ُيَجااااااارَّ ٌَ ااااااْ  ُمَضاااااااِرًعا إِ ََ  .اِْر

 

 ِماااااااْن َناِصاااااااَب َوَجااااااااِزَم َكَ ْساااااااَعُد  

 .َوبَِلاااِن اْنِصاااْبُه َوَكاااْا َكاااَ ا بِاااَأنْ 677 

 

 الَ َبْعااااَد ِعلااااَم َوالَّ ِااااا ِمااااْن َبْعااااِد َظاااان   

 678  ْ اااَ  َصاااحِّ َْ اااا َوالرَّ ََ اْنِصاااْب بِ ََ .

 َواْعَ ِفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْد 

 

ََّااااااارِىْ َتْف   اااااااَو ُم َْ ََ اااااااا ِماااااااْن َأنَّ  ََ  ِ ْيَ 

ْم َأْهَمااَ  َأْن َذْمااالً َعَلااى679  َُ  .َوَبْعُضاا

 

ْت َعَماااااَل   ااااا َذْيااااُا اْ ااااَ َحفَّ ََ
 َمااااا أْخ ِ

ِن الُمْسااااااَ ْفَباَل 680  ٌَ  .َوَنَصااااااُبَوا بِااااااإِ

 

َرْ  َوالِ ْعااااُ  َبْعااااُد ُموَصاااااَل    إِْن ُصاااادِّ

َعااا.َأو َ ْبَلااُه الَيِمااْيُن َواْنِصااْب 681  ََ  َواْر

 

َْااااااَ  َوَ َعااااااا  ْن ِمااااااْن َبْعااااااِد َع ٌَ ا إِ ٌَ  إِ

 .َوَباااااااْيَن الَ َوالَِم َجاااااااَر الُ اااااااِزمْ 682 

 

ااااااااااُر َأْن َناِصاااااااااَبًن َوإِْن ُعاااااااااِدمْ   ََ  إْظ

ااَرًا َأو ُمْضااِمَرا683  َِ ااَأن اْعِماا  ُمْ  ََ  .الَ 

 

 َوَبْعاااااَد َنْ اااااِا َكااااااَن َذْ َماااااك أْضاااااِمرا 

ا يَ 684  ٌَ  ْصاااُلُ  َِاااا.َكاااَ اَك َبْعاااَد َأو إِ

 

ا َذ َّاااااااى َأِو إالَّ َأْن َخِ اااااااا  ََ  َموِضاااااااِع

 .َوَبْعاااَد َذ َّاااى هَ اااَ ا إِْضاااَماُر َأنْ 685 

 

ا َذاااااَزنْ   ٌَ  َذاااااْ م  َكُجاااااْد َذ َّاااااى َتُسااااارَّ 

اَل 686  لااااَو َذ َّااااى َذاااااالً أو ُماااا وَّ
 .َوتِ

 

َعاااااانَّ َواْنِصااااااِب الُمْسااااااَ ْفَباَل   ََ  بِااااااِه اْر

ااا َجااَواِب َنْ ااَا 687  ََ  َأو َهَلااْب  .َوَبْعااَد 

 

 َمْحَضااااْيِن َأْن َوَ ااااْ ُرَها َذااااْ م  َنَصااااْب  

ااوَم َماا ْ 688  َُ  .َوالااَواُو َكالَ ااا إِْن ُتِ ااْد َمْ 

 

ااااَر الَجااااَزعْ   َِ  َكااااالَ َتُ ااااْن َجلااااًدا َوُتْ 

 .َوَبْعااَد َ ْياارِ النَّْ ااا َجْزًمااا اْعَ ِمااْد 689 

 

 إِْن َتْسااااُفِ  الَ ااااا َوالَجااااَزاُم َ ااااْد ُ ِصااااْد  

ااا َأْن َتَضاا ْ .َوَ اارْ 690  َْ  ُط َجااْزَم َبْعااَد َن

 

 إِْن َ ْبااااااااَ  الَ ُىوَن َتَفاااااااااُلَ  َيَفاااااااا ْ  

اااَل 691  ََ َعاا   َْ  .َواألَْمااُر إِْن َكاااَن بَِ ْياارِ ا

 

 َتنِْصااااااْب َجَواَبااااااُه َوَجْزَمااااااُه اْ ااااااَباَل  

َجاااا 692  اااا الرَّ
.َوالِ ْعاااُ  َبْعاااَد الَ ااااِم َِ

 ُنِصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْب 

 

 َ ِسااااْب َكنَْصااااِب َمااااا إَِلااااى ال ََّمنِّااااا َينْ  

.َوإِْن َعَلاااى اْ اااَم َخاااالَِص َِْعااا   693 

 ُعَِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ  

 

 َتنِْصاااااااااُبُه َأْن َمابًِ اااااااااا َأو ُمنَْحاااااااااِ ْخ  

 .َوَ  َّ َذْ ُخ َأْن َوَنْصب  َِا ِ َو 694 

 

اْ َباااا  ِمنْااااُه َمااااا َعااااْدل  َرَو   ََ  َمااااا َماااارَّ 
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أنَّ  "الُمعرب والمبني"فهذه هي األبيات، ونذكركم جميًعا بأنه سبق يف باب  

أن األحكام اإلعرابية  -الرفع، والنصب، والجر، والجزم-األحكام اإلعرابية 

 يجب أن تدخل على األسماء كلها، ُمعربًة كانت أو مبنية.

وأنَّ األحكام اإلعرابية التي تدخل على األسماء هي الرفع والنصب والجر، 

كمها وكان السؤال حينذاك: متى يكون حكم األسماء الرفع؟ ومتي يكون ح

 النصب؟ ومتى يكون حكمها الجر؟

وكل ما سبق من أبواب النحو بعد باب الُمعرب والمبني والنكرة والمعرفة، 

إلى موضعنا هذا؛ هو جواٌب عن هذا السؤال، أي من باب االبتداء، ونواسخ 

االبتداء، والفاعل ونائبه، واالشتغال والتعدي، والتنازع، والمفاعيل الخمسة، 

حال والتمييز، وحروف الجر واإلضافة، واألسماء العاملة عمل واالستثناء وال

فعلها، والتعجب، ونعم وبئس، والتوابع، والنداء وتوابعه، وأسماء األفعال 

واألصوات، وما ال ينصرف، كل هذه األبواب هي إجابٌة عن هذا السؤال، بينت 

حكمه لك متى يكون ُحكم االسم الرفع، ومتى يكون حكمه النصب، ومتى يكون 

 الجر.

أن عرفنا أن األحكام اإلعرابية ال تدخل  "المعرب والمبني"كما سبق يف باب 

على الفعل الماضي، وال فعل األمر، ولذا ُيقال يف إعراهبما: ال محل له من 

 اإلعراب.

 ما معنى ال مح  له من اإلعراب؟

الفعل  أي ال حكم إعرابًيا له، ال رفع، وال نصب، وال جر، وال جزم، وعرفنا أنَّ 

المضارع يجب أن تدخله األحكام اإلعرابية، ُمعرًبا كان أو مبنًيا، وأن األحكام 

 اإلعرابية التي تدخل على الفعل المضارع هي الرفع والنصب والجزم.
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َ ان الس ال: م ى ي ون ذ م المضارع الرَ ؟ وم ى ي ون ذ مه النصب؟ 

 وم ى ي ون ذ مه الجزم؟

لنحويون على هذا السؤال الخاص بالفعل وا وُهنا ُيجيب ابن مالك 

المضارع، ابتداًء من هذا الباب، فيبين متى يكون حكمه الرفع، ومتى يكون حكمه 

 النصب، ومتى يكون حكمه الجزم.

وخالصة الجواب كما ال تخفى: أنَّه ُينصب إذا ُسبق بناصب، وُيجزم إذا ُسبق 

 بجزم، وُيرفع إذا لم ُيسبق بناصٍب وال بجازم.

التي ستأيت تفاصيلها وأحكامها يف شرح أبيات ابن مالك  الفالصن ه ْ

 ويف الباب  "إعراب الفعل وفيه رفع المضارع ونصبه "يف هذا الباب، باب

 التالي وهو عوامل الجزم.

من أهم أحكام االسم النحوية سينتقل اآلن  إًذا بعد أن انتهى ابن مالك 

سيعود بعد ذلك  نحوية، مع أنه إلى الكالم على أحكام الفعل المضارع ال

 إلى بعض أحكام االسم النحوية، كالحكاية والوقف، وقلنا إنَّ ابن مالك 
 يف هذا الباب ذكر رفع المضارع ونصب المضارع.

أما رفع المضارع فذكره يف بيٍت واحد، وهو البيت األول، وبقية أبواب هذا 

 من 
َ

هذا الباب سيعقُد الباب التالي الباب يف نصب الفعل المضارع، وبعد أن ينتهي

 لعوامل الجزم، يتكلُم فيه على جزم الفعل المضارع.

وألنَّ من جوازم الفعل المضارع أدوات الشرط، فسيستطرد ابن مالك بعد 

ذلك إلى الكالم على )لو( وهي حرُف شرٍط غير جازم، ال يجزم، لكن ألهنا شرط، 

يف  "لو"تطرد إلى الكالم على ومن جوازم المضارع أدوات الشرط الجازمة، اس

ا( و)لوال( و )لو ما( ألهنا تأيت بمعنى  فصل خاص هبا، ثم عقد بعد ذلك فصاًل لـ )أمَّ
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 الشرط غير الجازم. 

على الفعل المضارع، وما يتبعه، كان يف بابين وفصلين،  إًذا فكالمه 

 مجموع أبيات هذين البابين والفصلين واحٌد وأربعون بيًتا.

 ."إعراُب الفعل"اب األول، وهو الباب الذي عندنا، وسماه نبدُأ بالب

 يف أوله:   ال ابن مالك

ىُ  ا ُيَجااااااااارَّ ٌَ اااااااااْ  ُمَضااااااااااِرًعا إِ ََ  اِْر

 

 ِمااااااْن َناِصااااااَب َوَجاااااااِزَم َكَ ْسااااااَعُد  

: إذا تجردَّ الفعل المضارع من الناصب، ومن الجازم، أي لم يقول  

 ُيسبق بناصٍب وال جازٍم فحكمه الرفع.

 ضح.هذا وا

 أمثلته..

كلما رأيت فعاًل مضارًعا لم ُيسبق بناصب وال بجازم فحكمه  أم ل ه ك يرة،

زيٌد "، أو تقول: "يسكُن زيٌد أمام المسجد"الرفع، أًيا كان موضعه، كأن تقول: 

 ."إنَّ زيًدا يسكنُ "، أو تقول: "يسكُن أمام المسجد

 رفوع.لم ُتسبق بناصب وال بجازم إًذا هو فعل مضارع م "يسكن"

اسم نصب منصوب،  "زيًدا"هذه تنصب اسمها وترفع خربها، و "إن"

فعل مضارع مرفوع، وفاعله مسترت، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل  "يسكن"و

 ."إن"خرب 

هل "، أو تقول: "ظننُت زيًدا يسكنُ "، أو تقول: "كان زيٌد يسكنُ "أو تقول: 

، أو تقول: "زيد ال يسكُن هنا": ، أو تقول"أين يسكن زيدٌ "، أو تقول: "يسكنُ 

 ."أكرمُت رجاًل يسكُن عندك"، أو تقول: "جاء الذي يسكن هنا"
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)هل تسكننَّ أمام المسجد؟( الفعل هنا )تسكن(، ولم  وِمن ٌلك أن تفول:

 ُيسبق بناصب وال بجازم، وإنما ُسبق بـ )هل( وهل أداُة شرٍط هاملة.

 إًٌا ما ذ م المضارع؟

 على الفتح التصاله بنون التوكيد، يعني الفرق الرفع. إال أن الم
ٌ

ضارع هنا مبني

فعٌل مضارع يف محل رفع، ولن تقول: فعل مضارع  "تسكن"أنك ستقول: هنا يف 

 مرفوع كما يف األمثلة السابقة.

وكذلك لو قلت: )أخوايت يسكنَّ أمام المسجد( كذلك المضارع حكمه الرفع 

 إال أنه مبني.

سكُن إخويت أمام المسجد(، أو )إخويت يسكنون أمام )ي وِمن ٌلك أن تفول:

 المسجد( كل هذه مضارعات حكمها الرفع؛ لتجردها من الناصب والجازم.

فعالن مضارعان  [5ال اتحن:] (ٿ ٿ ٿ ٿ): قال 

 مرفوعان.

ڇ ڇ ): وقال ،[3البفرة:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) وقال:

 .[1النا :] (ڍ ڍ

لم ُيسبق بناصب وال بجازم، أو لفظ  أعوذ: هذا فعل مضارع مرفوع؛ ألنه

 االستعاذة: أعوُذ باهلل من الشيطان الرجيم.

-1ال اَرون:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): وقال تعالى

2]. 

فعالن مضارعان مرفوعان: األول مسبوق بال النافية، والثاين مسبوق بما 

 النافية، وكالهما حرفان هامالن ال يعمالن شيًئا.



 

 
e 

g h 

f  220 
 شرح ألفية ابن مالك

 المضارع المرفوع؛ ألنه لم ُيسبق بناصٍب أو بجازم.فهذه بعض األمثلة على  

وهنا يأيت سؤاٌل مشهور عن رافع الفعل المضارع، اتفقنا على أنَّ الفعل 

المضارع حكمه الرفع إذا لم ُيسبق بناصٍب وال بجازم، فما رافعه؟ يعني ما العامل 

 الذي يرفعه حينئٍذ؟

 المسألن َيَا خالخ  مشَور، على  ولين:

: أنَّ رافعه هو التجرد من الناصب والجازم، تجرده من الناصب ولالفول األ

 والجازم هو الذي رفعه.

 ما معنى تجرىْ من الناصب والجازم؟

أي إتيانه على أول أحواله، قبل أن يدخل عليه ناصٌب أو جازٌم فُيخرجانه عن 

 هذه الحالة.

 شام.وهذا هو قول الكوفيين، واألخفش، وهو اختيار ابن مالك، وابن ه

يف رافع الفعل المضارع: أن رافعه هو وقوعه موقع االسم باطراد،  الفول ال اين

جاء رجٌل راقًدا أو "، و"جاء محمٌد راقًدا أو يرقدُ "نحو: )محمٌد راقٌد أو يرقُد(، و

 وهكذا. "يرقدُ 

المضارع يطرد وقوعه موقع االسم، وهذا هو قول البصريين والجمهور، وهذا 

 اس، يف القياس النحوي.هو األقوى يف القي

وبعُد فهذا الخالف من الخالفات اللفظية، أي: التي ال ثمرة علميًة تحتها، 

 للتوسع فيها والرتجيح، وبيان 
َ

وإنما تخضع للقياسات النحوية، فلهذا ال داعي

 األدلة.

من الكالم على رفع المضارع، انتقل إلى  بعد أن انتهى ابن مالك 
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 مضارع.الكالم على نصب الفعل ال

 أربعة: وهي أن، ولن، وكي، وإًذا. ونواصب فعل المضارع عنده 

 :  وَيَا  ال

 َوبَِلاااااِن اْنِصاااااْبُه َوَكاااااْا َكاااااَ ا بِاااااَأنْ 

 

 الَ َبْعاااَد ِعْلاااَم َوالَّ ِاااا ِماااْن َبْعاااِد َظااان   

ْ  َواْعَ ِفااْد   ااَ  َصااحِّ َْ ااا َوالرَّ ََ اْنِصااْب بِ ََ 

 

ََّاااااارِ   ااااااَو ُم َْ ََ ااااااا ِمااااااْن َأنَّ  ََ  ىْ َتْفِ ْيَ 

ْم َأْهَمااااَ  َأْن َذْمااااالً َعَلااااى  َُ  َوَبْعُضاااا

 

ْت َعَمااااَل   اااا َذْياااُا اْ اااَ َحفَّ ََ
 َماااا أْخ ِ

ِن الُمْساااااااااَ ْفَباَل   ٌَ  َوَنَصاااااااااُبَوا بِاااااااااإِ

 

َرْ  َوالِ ْعااااُ  َبْعااااُد ُموَصاااااَل    إِْن ُصاااادِّ

َعااااا  ََ  َأو َ ْبَلااااُه الَيِمااااْيُن َواْنِصااااْب َواْر

 

َْاااااَ  َو َ   ْن ِماااااْن َبْعاااااِد َع ٌَ ا إِ ٌَ  َعااااااإِ

  اْنِصْبُه. َوبَِلنِ : َفال  

هذا هو الناصب األول من نواصب المضارع وهو الحرف )لن( الحرف )لن( 

هو حرف نفٍي للمضارع، واستقباٍل غالًبا، وال ُيفصل بينه وبين الفعل المضارع، 

 ويجوز أن تقدم معمول معموله عليه.

يعني معموٌل لـ  منصوٌب بـ )لن( "أضرب"فإذا قلت: )لن أضرب محمًدا( فـ

 )لن(.

مفعوٌل به منصوٌب بـ أضرب، يعني معموٍل ألضرب، فأضرب  ومحمًدا:

ومحمًدا معموُل معمولها، فيجوز أن تقدم معمول معمولها عليها،  "لن"معمول 

فتقول: )محمًدا لن أضرب( معنى ذلك أنَّها ليس لها صدارة، هذا المعنى، لو كان 

م شيٌء ب  عدها عليها.لها الصدارة لَما تقدَّ

وقد تأيت )لن( بمعنى الدعاء، يعني ال للداللة على النفي الُمطلق، ولكن 

ڱ ڱ ڱ ): للدعاء، يعني رجاء تحقق هذا األمر، يف قوله 

 .[17الفصص:] (ں
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 يدعو ربه هبذا األمر. 

 فهذا هو الحرف الناصب األول. 

يت لن يخذلوا واألمثلُة عليه كثيرة، كأن تقول: )لن أخذَل المسلمين( أو )إخو

المسلمين( أو )أخوايت لن يخذلنَّ المسلمين(، سواًء كان المضارع معرًبا أو كان 

ڇ ) ،[80يو  :] (ڃ ڃ چ): مبنًيا، فإنَّ )لن( تدخل عليه، قال تعالى

ٿ ٿ ) وقال: ،[73الحج:] (ٺ ٺ ٺ) ،[91هه:] (ڇ ڇ ڇ

 .[95البفرة:] (ٿ

 ما عالمن النصب؟

 ُحذفت النون للناصب )لن يتمنوه أبًدا(.حذف النون. )ويتمنَّونه( ثم 

 (ٴۇ ۋ) وقال: ،[26مريم:] (ٺ ٺ ٿ ٿ): قال
 .[143األعراخ:]

 ما عالمن النصب يف  وله )لن تراين(؟

رة.  فتحٌة ُمقدَّ

 : َوَكا.وقال 

هذا هو الناصب الثاين للفعل المضارع، وهو الحرُف )َكي(، كأن تقول: )جئُت 

 (.ادرسنَّ كي تنجحنَّ ) ،[40هه:] (چ ڇ ڇ) كي أتعلم(،

 مسألة..

 ه  )كا( ها الناصبُن للمضارع بعدها؟

 المضارع بعدها منصوب، ل ن ها الناصبن؟ لن سَا أم ال؟
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 يف المسألن  والن:

 أهنا هي الناصبُة للمضارع دائًما، وهذا هو قول الكوفيين. :الفول األول

 وقد ُردَّ بأمرين:

لمة. فلم تنصب هنا مضارًعا، إًذا  األمر األول: قول العرب )كيمة(، يريدون

 فليست هي دائًما ناصبًة للمضارع.

الذي ُردَّ به قول الكوفيين: قولنا: )جئُت كي ألتعلم(، ومن ذلك  األمر ال اين

 قول الشاعر: 

 َكااااااااا ل فِضااااااااينا ُر يَّاااااااان مااااااااا

 

 وعاااااااااادتنا  ياااااااااار ُمفااااااااااَ َلسِ  

الم التعليل "و "كي"يعني أن تأيَت بالالم بعدها، )جئت كي ألتعلم( فاجتمعت  

ة  ."الجارَّ

 َما ال   ذد ؟

والفعل المضارع بالم الجر، فلو كانت  "كي"الذي حدث أنك فصلت بين 

)كي( هي الناصبة للمضارع دائًما، لَما جاز مثل ذلك، يعني لما جاز أن ُيفصل بينها 

 وبين المضارع بالم الجر.

 فهذا هو القول األول.

تأيت حرف نصٍب  "كي"لجمهور، قالوا: إنَّ يف المسألة قول ا والقول الثاين

مصدرٍي، ينصُب المضارع، ويأيت حرف جٍر للتعليل، يف مواضع تكون ناصبة 

للمضارع، ويف مواضع تكون حرف جر للتعليل، والمضارع ليس ُمنتصًبا هبا، وإنما 

 هو ُمنتصب بـ )أْن( ُمضمرة، محذوفة.

 ل:فلهذا قالوا: إنَّ لها مع المضارع ثالثة أحوا
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 أرجو أن تنتبهوا لها لكي ال نطيل يف شرحها. 

من أحوال )كي( مع الفعل المضارع: أن ُتسبق بـ )الم التعليل(،  الحالن األولى

وليس بعدها )أْن(، نحو: )جئُت لكي أتعلم(، قبلها )الُم التعليل( وليس بعدها 

 .[23الحديد:] (ې ى): )أن(، )جئُت لكي أتعلم(، وكقوله تعالى

 ُسبقت بـ)الالم(، وليس بعدها )أْن(. هذه )كي(

يف مثل ذلك حرٌف مصدريٌّ ناصٌب للمضارع بنفسه، ينسبك منه ومن  "كي"و

ة(، والتقدير )جئُت  المضارع بعده مصدر، يكوُن مجروًرا بـ)الم التعليل الجارَّ

للتعلم(، )جئت لكي أتعلم( أي: جئُت للتعلم، انسبك من كي والفعل مصدر 

 ليل.مجرور بالم التع

لكي مع الفعل المضارع: أن يأيتَ بعدها )أْن( أو )الُم التعليل(  الحالن ال انين

كأن تقول: )جئُت كي أْن أتعلم( أو تقول: )جئت كي ألتعلم(، فإذا جاء بعدها 

 )أْن( أو الُم التعليل فهي حرُف جرٍّ للتعليل.

 يف هذه الحالة تكون )كي( حرف جر.

هذا حرف  "أنْ "لم( كي حرف جر للتعليل، وففي قولنا: )جئُت كي أْن أتع

مصدري ناصب للمضارع، ينسبك منه ومن الفعل المصدر، هذا المصدر 

؛ ألنَّ كي الجارة للتعليل "جئُت للتعلم"المنسبك يكون مجرور بـ)كي(، والتقدير 

 هي بمعنى )الالم(، جئُت كي أن أتعلم.

حرف جر،  "كي"ر، ويف قولنا: )جئُت كي ألتعلم( قلنا هذه أيًضا حرف ج

 بعدها حرف جر فيكون للتوكيد؛ ألنَّ كالهما للتعليل. "الالم"

 :للتعليل. األولى 
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 :لتأكيد التعليل. وال انين 

والمضارع ليس منصوًبا بالم التعليل، وال يصح أن نقول إنه منصوب بـ)كي( 

ألنه ال ُيفصل بين الناصب والمنصوب، وإنما المضارع منصوب بأن ُمضمرة، 

صدر المنسبك من أن المضمرة والفعل مجرور بـ)كي( الجر يكون للعامل والم

 األصلي، والثاين يكون لمجرد التوكيد.

لـ كي مع الفعل المضارع: أن تأيت هي وحدها، ليس معها الالم  الحالن ال ال ن

معهما، يعني قبلها الالم وبعدها أن، فإن  "كي"معهما، أو تأيت  "أن"وال أْن، أو تأيتَ 

ت وحدها كقولك: )جئُت كي أتعلَّم( وإن جاءت معهما ففي قولك: )جئُت جاء

 لكي أْن أتعلَّم(.

 َما ذ م )كا( يف ه ْ الحالن؟

يجوز أن تجعلها ناصبًة بنفسها فهي حرف مصدر ناصب، ويجوز أن تجعلها 

 حرَف جر.

)جئُت كي أتعلَّم( إْن جعلتها ناصبة فالمضارع حينئٍذ  َ ا الم ال األول:

ٌب هبا، وهي حرف ناصب مصدري، ينسبك منه ومن المضارع مصدر، منصو

رة، يعني  ، فالالم هذه قدرناها لكي "جئُت لكي أتعلم"مجرور بماذا؟ بالم ُمقدَّ

 تجر هذا المصدر.

كي هنا حرف جر للتعليل، "وإن جعلناه حرف جر )جئت كي أتعلم( قلنا 

مرة ينسبك من أن والفعل فالمضارع ليس منصوًبا هبا، وإنما هو منصوب بأن ُمض

 مصدر مجرور بـ كي.

 إًذا يف هذا المثال: )جئُت كي أتعلم( يجوز الوجهان.
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 وأيَما أذسن؟ نجعلَا ناصبن أو ذرخ جر؟ 

الجواب: األفضل واألحسن أن نجعلها ناصبة، لماذا؟ ألنَّنا إن جعلناها ناصبة 

ة فسنجعلها كقولنا:  فسنُعيدها إلى قولنا )جئُت كي أتعلم(، وإن جعلناها جارَّ

)جئُت كي أن أتعلم( وأيهما أكثر يف الكالم؟ األول، فلهذا األحسن أن نجعلها من 

 األكثر.

 هذا المثال األول.

، "جئُت لكي أن أتعلَّم"مع الالم وأن، أي:  "كي"أن تأيتَ  :والم ال ال اين

ة، فإن جعلناها ناص "كي"فيجوُز يف  بة )جئُت أن تجعلها ناصبة، وأن تجعلها جارَّ

قلنا ناصبة بنفسها، مصدرية ناصبة،  "كي"لكي أن أتعلم( الالم حرف جر، و 

 فالمضارع منصوب هبا.

 وأن..

 حينئٍذ؟ "أن"؟ ماذا نقول عن "جئت لكي أن"

ل سيكون من كي  نقول مؤكدة لحرف المصدر الناصب، والمصدر المؤوَّ

 والفعل، وهو مجرور بالالم.

ي أن أتعلم( فالالم حرف جر للتعليل، و وإن جعلناها حرف حر )جئُت لك

هي الناصبة للمضارع، فينسبك منها ومن  "أن"حرف جر مؤكد للتعليل، و  "كي"

 المضارع مصدر مجرور بالالم أو بـ كي مجرور بالالم.

 وأيَما أَض  يف ه ا الم ال؟ أن نجع  كا ناصبن أم جارة؟

ة ع دنا هبا إلى ماذا؟ )جئت الجواب أن نجعلها جارة؛ ألننا إن جعلناها جارَّ

ة، عدنا هبا إلى أي مثال؟  لكي أن أتعلم( إن جعلناها جارَّ
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 هذه زائدة للتأكيد. "أن"جئُت.. جعلناها جارة فحينئٍذ 

 "أن"إن جعلناها جارة كانت هي الزائدة للتعليل، وإن جعلناها ناصبة صارت 

 هي الزائدة للتعليل.

 والوجه الثاين هو األحسن.

 ...هالب:

 األفضل أن نجعلها جارة، يف الحالة الثانية )جئت لكي أن(. يخ:الش

 ...هالب:

ال ما يف أصل، من أين األصل؟ عند الكوفيين، أما عند الجمهور تأيت  الشيخ:

 ناصبة وتأيت جارة بحسب موضعها ال أصل لها.

إن جعلناها على األول )جئُت لكي أْن أتعلم( إن جعلناها للتعليم، إن جعلناها 

)جئُت لكي أتعلم(، وإن جعلناها ناصبة فسنعود هبا  جر فسنعود هبا إلى قولناحرف 

ن أتعلم(.
ِ

 إلى قولك: )جئُت أل

 وأيهما أكثر يف الكالم؟ جئت لكي أتعلم أو جئت ألن أتعلم؟

 لكي، هذه كلها أساليب جائزة، فلهذا نذكر كل األساليب اآلن.

 ب:الفالصن: أنَّ لا كا م  المضارع أذوال  وأ الي

 :جئُت كي أتعلم. األ لوب األول 

 :جئت كي ألتعلم. ال اين 

 :جئُت لكي أتعلَّم. ال الا 

 الرابع: جئُت كي أتعلم.
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 الخامس: جئت لكي أن أتعلم. 

 نبدأ باألول..

يف هذا  "كي"هذا هو األسلوب األكثر واألشهر. و  )جئت كي أتعلم(، :األول

ة.األسلوب كما ذكرنا قبل قليل يجوز أن تكون ناص  بة، ويجوز أن تكون جارَّ

ناصبة أم  "كي")جئُت لكي أتعلَّم(، وهذا أسلوٌب كثير، و  :األ لوب ال اين

ة؟   هنا ناصبة فقط. "جئُت لكي أتعلم"جارَّ

)جئُت كي ألتعلَّم( هذا أسلوٌب قليل، لكنه وارد، لكن ما  :األ لوب ال الا

 نوع كي؟ قلنا حرف جر.

يف  "كي"هذا أسلوٌب قليل أيًضا، و  أتعلم()جئُت كي أْن  :األ لوب الراب 

 حرف جر أيًضا.

هذا أسلوٌب قليل أيًضا، وكي فيه  )جئُت لكي أْن أتعلم(، :األ لوب الفامس

 يجوز أن تكون ناصبة أو جارة.

إًذا فإذا جاءت وحدها )جئُت كي أتعلم( أو جاءت مع الالم وأن )جئت كي أن 

 أتعلم( فيجوز فيها الوجهان.

بعدها الالم أو أن، )جئت كي ألتعلم(، )جئت كي أن أتعلم( فهي فإذا جاء 

 حرف جر.

 وإن جاءت الالم قبلها، )جئت كي ألتعلم( فهي حرف ناصب.

: طيب األسلوب األول وهو األشهر )جئت كي أتعلم( من شواهده قوله تعالى

 .[7الحشر:] (ڳ ڳ ڱ ڱ)و وله تعالى:  ،[40هه:] (چ ڇ ڇ)

ې ): ئت لكي أتعلم( وهو كثير قوله تعالىومن األسلوب الثاين )ج
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 .[23الحديد:] (ى

 ومن أسلوب )جئت كي أن أتعلم( وهذا قلنا قليل، قول جميل بثينة:

 َفالاات أكاا َّ النَّااا  أصاابحت مانًحااا

 

 لَسااااانك كااااا مااااا أن ت اااارَّ وتفاااادعَ  

ا ما يف قوله: )كي ما أن( فما زائدة.   فجمع كي وأْن، وأمَّ

تعلم( وهذا قلنا قليل: قول عبد اهلل بن قيس ومن أسلوب )جئُت كي أل

قيَّات:   الرُّ

 َكا ل فضينا ُر ين ما َوعدتنا َ ير مف لسِ 

:
ّ

 وقول حاتم الطائي

 وأخرجااُت نااار  كااا لُيبصااَر ضااومها

 

 وأخرجُت كلبا وهو يف البيات ىاخُلاه 

 ومن أسلوب )جئُت لكي أن أتعلم( وهو قليل أيًضا: قول الشاعر:  

 أن تَياااار بفرب اااااأرى َّ ل ااااا مااااا 

 

 َ  ركَاااااااا  ااااااانكا ببياااااااداَم بلَفااااااا ِ  

يف قوله: لكي ما؛ فهي  "ما"فقال: )لكي ما أن( فجمع الالم وكي وأن، وأما  

 زائدٌة بعد )كي(.

بعد  "ما"وهنا نتكلم على زيادة ما بعد )كي(، وكما ترْون يجوز أن ُتزاد 

 أم ال؟ ، فهل ينتصب المضارع بعدها"كي"بعد  "ما"، فإذا زيدت "كي"

تقول: )جئت كي أتعلم( أو )جئت كي ما أتعلم( يجوز أن تزيد ما، لكن ما 

 حكم المضارع حيينئٍذ؟

 فللمضارع حينئٍذ حالتان: "كي"بعد  "ما"أنك إذا زدت  الجواب:

أن تأيتَ أن بعد كي، فتقول: )جئُت كي ما أن أتعلم( فما حكم  الحالن األولى:

يبقى على نصبه؛ لوجود أن، تقول:  المضارع؟ وجوب النصب، هنا يجب أن
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 ."جئت لكي ما أن أتعلم"، أو "جئت كي ما أن أتعلم" 

الزائدة من دون أْن، نحو  "ما"و  "كي"أال تأيتَ بعدها أن، يعني  والحالن ال انين:

)جئت كي ما أتعلم( فهنا يجوز نصب المضارع ورفعه، واألكثر بقاؤه منصوًبا، 

األكثر، ويجوز )جئُت كي ما أتعلم يا محمد(  تقول: )جئُت كي ما أتعلم( هذا

 كقول الشاعر: 

 ولفد لحنُت لُ م ل ا ما ت َُموا

وكل األبيات السابقة التي قرأناها قبل قليل، والفعل فيها منصوب، كما 

 سمعتم.

واإللغاء جائز، كما قلنا قبل قليل، ولكنه قليل، تقول: )جئُت كي ما أتعلم( 

 ومنه قول الشاعر: 

 لاااااااام تن اااااااا  َااااااااُ رَّ  إٌا أناااااااات

 

 َإنمااا ُياارلَّ ال  ااى كااا مااا يضاارُّ وين اا ُ  

ومعنى البيت: إذا أنت لم تنفع أهلك فضر أعداءك، هذا هو المعنى، فبعض  

الناس فائدته ألهله قليلة، لكنه قادٌر على إيذاء األعداء، وبعُض الناس يستطيع أن 

األعداء، والفتى أحد يخدم أهله، ويبذل الخير وينشر، لكنه ما يستطيع أن ُينكف 

 هذين الرجلين إما أن تنفع أهلك وإما أن تضر أعداءك.

انتهينا من الكالم على الناصب الثاين من نواصب الفعل المضارع، وهو 

 )كي(.

 الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع فقال: ثم ذكر ابن مالك 

 ِمْن َبْعِد َظن   َوالَّ ِا ِعلمَ  َبْعَد  الَ 

اْنِصااْب بِ  ْ  َواْعَ ِفااْد ََ ااَ  َصااحِّ َْ ااا َوالرَّ ََ 

 

ََّاااااارِىْ   ااااااَو ُم َْ ََ ااااااا ِمااااااْن َأنَّ  ََ  َتْفِ ْيَ 
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فالناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع هو الحرف )أْن( وهو حرٌف 

مصدري، إذا قلنا مصدري يعني ينسبُك منه ومن الفعل مصدر، وهذا المصدر 

أحب أن "، أو "أن أتعلم أحبُّ "ُيعامل معاملة االسم يف كل شيء، كأن تقول: 

، "أحب أال ُتهمل"، تقول: "أحب أال ُتهمل"، أو "أحب أن تتعلمن"، أو "تتعلموا

أحب أال "، و"أحب أال هتملوا"مضارع منصوب بأن، وال النافية ال تمنع العمل، و

 ."ُتهملن

 .[40يو  :] (ڑ ک ک ک کگ): قال تعالى

عبدوا، ثم حصل إدغام، فقيل: أمر أين أْن؟ ادغمت يف الالم، يعني أمر أن ال ت

 .[12األعراخ:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): أال تعبدوا، ومن ذلك قوله تعالى

 يعني أْن ال تسجد.

وقولنا حرٌف مصدري؛ أن ينسبك منه ومن الفعل بعده مصدر، وهذا المصدر 

 "الُمنسبك يقع موقع المصدر الصريح، فيقُع مبتدًأ، نحو 
َّ

، أي "أن تجتهد أحبُّ إلي

.اجتهاد
َّ

 ك أحب إلي

 .[184البفرة:] (ک ک ک گگ): قال تعالى

 أي: صياُمكم خيٌر لكم.

ويقُع خربًا، كقولك: )المطلوب أن تحفظ السورة( يعني المطلوب حفظ 

ے ۓ ) السورة، ويقع فاعاًل نحو: )يخفيني أن تقف على السور( ويف قوله تعالى:

 .[16الحديد:] (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 .[79ال َ :] (ڱ ڱ ڱ) أحب أن تجتهد(،ويقع مفعواًل به: نحو: )

ويقُع يف محل جٍر بحرف الجر، نحو: )عاهدته على أن أجتهد(، ويقع يف محل 
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 (گ گ گ گ ڳ) جٍر باإلضافة نحو: )سأزورك يوم أْن تعود(، قال تعالى: 
 .[254البفرة:]

ل مثل المصدر الصريح يف المواقع؛ ألنه اسم من  وهكذا.. المصدر الُمؤوَّ

 األسماء.

المصدرية تدخُل على الفعل فتنصبه كما سبق، وتدخُل أيًضا على  "أنْ "و 

الفعل الماضي، فال تعمُل فيه شيًئا؛ ألنَّ الماضي ال يعمل فيه شيًئا، ال يدخله 

إعراب أصاًل، كما أهنا ال تغير زمان الماضي عن الماضي، كأن تقول: )فرحُت بأن 

)فرحُت بأن يعود( عملت، لكن عاد الحق إلى أصحابه( فلو جعلته مضارًعا 

 الماضي بأن عاد لم تعمل ولم تغير زمانه.

 وأْن المصدرية الناصبة هذا حرٌف له الصدارة.

 ما معنى له الصدارة؟

أن يجب أن يكون يف أول جملته وال يتقدم عليه معموله، وال معمول معموله، 

ب اللص، فال يجوز أن تقول مثاًل: )أحب اللص أن تضرب( تعني نحب أن تضر

فال بد أن تأيت يف صدر جملتها، ال نقول يجب أن تأيت يف البداية، وإنما نقول يف 

 صدر جملتها.

وأْن كما تسمعون ت  ون من همزَة م  وذن، ومن نون  اكنن، وأْن الم  وذن 

 الَمزة الساكنن النون لَا يف العربين أنواع، منَا:

نتكلم عليها اآلن، وسيأيت  أن المصدرية وهي الناصبُة للمضارع، وهي التي 

 لها تفصيل أكثر بعد قليل.

ومن أنواع أْن: أن المخففة من أنَّ الثقيلة، من أنَّ المشددة، وهذه سبقت يف أي 

 ."إن وأخواهتا"باب؟ يف باب 
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رة، التي تكون بمعنى أي، وهي أْن مسبوقٌة بجملة فيها  ومن أنواع أن: أن الُمفسِّ

حرف ُمهمل ال يعمل شيًئا، ال ينصب وال يجر وال معنى القول دون حروفه، فهي 

ڇ ڇ ) ،[27الم منون:] (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)يجزم، كقوله تعالى: 

 .[39-38هه:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) ،[6َ:] (ڇ ڍ ڍ

 وتقول: )أمرته أْن اجلس(، و )أرسلت إليه أْن تعال(، وهكذا..

 ."أي"المفسرة بمعنى  "أن"فهذه 

، وهي التي دخولها كخروجها، وأشهر مواضعها بعد ومن أنواع أْن: أْن الزائدة

ا الحينية، يعني بعد لما التي تدل على الوقت، على الحين، قوله تعالى ٱ ٻ ): لمَّ

 .[96يو  :] (ٻ ٻ

 يعني فلما أْن جاء البشير، وأْن زائدة.

 تقول: )فلما أن رأيته قلت له كذا( وهكذا.

 فهذه أشهر أنواع أْن يف اللغة.

ا تنصب ال ع  المضارع ال ا ن  لم عليَا اِن، َلَا م  ال ع  أما أْن ال 

 المضارع مالمن أذوال:

 أْن لَا م  ال ع  المضارع مالمن أذوال:

أن يقع قبلها ما يدل على علم، يعني على يقين، فهي حينئٍذ أن  الحالن األولى:

قولك: المخففة مِن أنَّ الثقيلة، فالمضارع بعدها مرفوٌع أم منصوب؟ مرفوع، ك

، "رأيُت أْن يذهُب زيدٌ "، تريد علمُت أنه يقوم زيٌد، وتقول: "علمت أن يقوُم زيدٌ "

 تريد برأيت يعني علمت ذلك.
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يعني علم أنه سيكون  ،[20المزم :] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ): قال تعالى 

 منكم مرضى.

 يعني أنه ال يرجع. ،[89هه:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ): وقال تعالى

دل على علم ويقين فهي المخففة من الثقيلة، فـ أْن إذا وقع قبلها ما ي

 والمضارع بعدها مرفوع.

لـ أن: أن يقع قبلها ما يدل على ظٍن وُرجحان، فيجوز فيها أن  الحالن ال انين

 تجعلها الناصبة، تنصب المضارع، ويجوز أن تجعلها مخففة من الثقيلة.

ن تنصب المضارع كقولك: )محمٌد ظننُت أن يقوم( أْن ُسبقت بظن، لك أ

، فجعلتها الناصبة المصدرية، مصدرية يعني ينسبك منها "محمٌد ظننُت أْن يقومَ "

محمٌد ظننُت أن "، ولك أن ترفع "محمٌد ظننُت قيامه"مصدر، فمعنى الكالم 

 ، فتكون المخففة من الثقيلة، ومعنى الكالم محمٌد ظننُت أنه يقوُم."يقومُ 

 أْن المسبوقة بظن النصب أم فاألمران جائزان، لكن األكثر واألحسن يف

 الرفع؟

النصب هو األكثر، هو األرجح، ولذلك اتفق القراء عليه يف قوله  الجواب:

 :(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) [: 2-1العن بو]. 

ٱ ٻ ): منصوب باتفاق القراء، أما يف قوله تعالى "يرتكُ "الفعل هنا 

 .[71الما دة:] (ٻ ٻ

ظن، هذا اختلف فيها القراء، مسبوقة بحسب، وحسب من أفعال ال "أن"هذه  

 وبعضهم رفع: ،[71الما دة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ) فبعضهم نصب،

 .[71الما دة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)
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 وهذا يدل على جواز الوجهين بالتخريجين المذكورين.

لـ أن مع الفعل المضارع: أال ُتسبق بِعلم، وأال ُتسبق بظن، فحينئٍذ  الحالن ال ال ن

حرصُت "، و "أحب أن تجتهد"كأن تقول:  يجب أن تكون الناصبة المصدرية،

 ، وهكذا."يجُب أن تذهَب "، و "على أْن أسافرَ 

 ما سمعنا قبل قليل من قوله: ولكل ذلك قال ابن مالك 

 ِمْن َبْعِد َظن   َوالَّ ِا ِعْلمَ  َبْعَد  َكَ ا بَِأْن الَ 

ْ  َواْعَ ِفااْد  ااَ  َصااحِّ َْ ااا َوالرَّ ََ اْنِصااْب بِ ََ 

 

ااااااا ِماااااانْ   ََ ََّاااااارِىْ  َتْفِ ْيَ  ااااااَو ُم َْ ََ  َأنَّ 

 ، يعني انصب المضارع بأْن."كذا بأن"فقال:  

 ِعْلمَ  َبْعَد  الَ 

 التي بعد علم ال تنصب المضارع؛ ألهنا مخففٌة من الثقيلة. "أن"أي 

 ِمْن َبْعِد َظن   َوالَّ ِا

ْ  َواْعَ ِفد َ  َصحِّ َْ ا َوالرَّ ََ اْنِصْب بِ ََ 

ن، أن تنصَب هبا فهي المصدرية أي أن التي بعد ظن يجوز فيها الوجها

 الناصبة، وأن ترفع ما بعدها فهي المخففة من الثقيلة.

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثالث عشر بعد املائة
﷽ 

 
د، وعلى آ الم على نبينا ُمحمَّ له الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل، وحيَّاكم اهلل يف هذه الليلة، 

 ليلة االثنين، السابع من شهر المحرم، من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة وألف.

نحن يف مسجد الراجحي يف مدينة الرياض بحي الجزيرة، لنعقد بعون اهلل 

درس الثالث عشر بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه وتوفيقة ال

 رحمة اهلل.

وقلنا إن  "إعراب الفعل"وكنا بدأنا يف الدرس الماضي يف الكالم على باب 

يف تسعة عشرة بيًتا، قرأناها يف الدرس الماضي،  هذا الباب عقده ابن مالك 

 ه:وشرحنا منها يف الدرس الماضي ثالثة أبيات، وهي قول

ىُ  ا ُيَجااااااااارَّ ٌَ اااااااااْ  ُمَضااااااااااِرًعا إِ ََ  اِْر

 

 ِمااااااْن َناِصااااااَب َوَجاااااااِزَم َكَ ْسااااااَعُد  

 َوبَِلاااااِن اْنِصاااااْبُه َوَكاااااْا َكاااااَ ا بِاااااَأنْ  

 

 الَ َبْعاااَد ِعْلاااَم َوالَّ ِاااا ِماااْن َبْعاااِد َظااان   

ْ  َواْعَ ِفااْد   ااَ  َصااحِّ َْ ااا َوالرَّ ََ اْنِصااْب بِ ََ 

 

ََّاااااارِىْ   ااااااَو ُم َْ ََ ااااااا ِمااااااْن َأنَّ  ََ  َتْفِ ْيَ 
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 شرٌح قليل للبيت الثالث، فنُعيده بسرعة، وفيه يقول ابن 
َ

شرحناها إالَّ أنَّه بقي

 :مالك 

 َكاااااااااااااااااااااااااااَ ا بِاااااااااااااااااااااااااااَأنْ 

 

 الَ َبْعاااَد ِعْلاااَم َوالَّ ِاااا ِماااْن َبْعاااِد َظااان   

ْ  َواْعَ ِفااْد   ااَ  َصااحِّ َْ ااا َوالرَّ ََ اْنِصااْب بِ ََ 

 

ََّاااااارِىْ   ااااااَو ُم َْ ََ ااااااا ِمااااااْن َأنَّ  ََ  َتْفِ ْيَ 

بأن( أي انصب المضارع أيًضا بـ أن، ثم قال: )ال بعد علم(  )كذا يقول  

التي بعد علم ال تنصب المضارع بعدها؛ ألهنا حينئٍذ تكون مخففًة من  "أن"أي 

 الثقيلة.

ال ا بعد  "أن"مم  ال: )وال ا من بعد ظن َانصب بَا والرَ  صح ( أ  أنَّ 

 ظن يجوز َيَا الوجَان:

  الناصبة.أن تنصب هبا فهي أن المصدرية 

 .وأن ترفع ما بعدها 

ر وجه الرفع بقوله:    ثم فسَّ

 َواْعَ ِفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْد 

 

ََّاااااارِىْ   ااااااَو ُم َْ ََ ااااااا ِمااااااْن َأنَّ  ََ  َتْفِ ْيَ 

فإن ما بعدها مرفوع، فهذا وجه الرفع لـ أن إذا وقعت  "أن"يقول: إذا ُخففت  

رفع بعد الظن، كأن تقول: )أظنُّ أْن يذهَب زيٌد(، )أظن أن يذهُب زيٌد(، فلك ال

والنصب، فإن نصبت فهي الناصبة المصدرية، يعني أظن ذهاب زيد، وإن رفعت 

 ، فهي المخففة من الثقيلة على تقدير أظن أنه يذهب زيد."أظن أن يذهُب زيد"

التي تنصب المضارع مختومة كما  "أنْ "بعد ذلك نذكر تنبيًها يتعلق باإلمالء: 

ا تنصب المضارع ال شك يف ذلك، فإهن "ال"ترون بـ أن ساكنة، فإذا وقعت بعدها 

نكتبها  "أالَّ "لفًظا وخًطا، فتقول: )أحبُّ أالَّ ُتهمل(،  "ال"إال أهنا ُتدغم يف الم 

 هبمزة والٍم مشددة وألف، ُندغم لفًظا، وكذلك يف الخط.
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المضارع بأن تجعلها مخففة من الثقيلة، كقولك: )أظنُّ  "أنْ "فإن لم تنصب  

 ٍذ ُتدغم لفًظا إالَّ أنك تفصل يف الخط.أالَّ يذهُب زيد( فحينئ

 ، تدغم لفًظا؛ ألن النون الساكنة إذا جاءت بعدها الم فالحكم اإلدغام، أظن أالَّ

 إال أهنا ُتفصل، تكتب النون ساكنة بعدها، ال وحدها.

هذا هو الفرق بين الناصبة وغير الناصبة، فالناصبة ُتدغم لفًظا وخًطا، وغير 

 وُتفصل خًطا. الناصبة ُتدغم لفًظا

 ...هالب:

 هذه ُتفصل؛ ألهنا مخففة من الثقيلة، وليس بعدها مضارع أصاًل. الشيخ:

 :  مم  ال ابن مالك

ْم َأْهَمااااَ  َأْن َذْمااااالً َعَلااااى َُ  َوَبْعُضاااا

 

ْت َعَمااااَل   اااا َذْياااُا اْ اااَ َحفَّ ََ
 َماااا أْخ ِ

 : بعُض العرب يف لغٍة قليلة ُيهملون )أْن( المصدرية، يعنييقول  

يجعلوهنا حرًفا هاماًل، فال ينصبون المضارع بعدها، بل يبقى مرفوًعا، فيقولون: 

 )أحبُّ أْن تذهبوا يا ُمحمد(، )أحب أن تذهبون يا رجال( هذه لغٌة قليلة.

 "أنْ "هذه اللغة القليلة بأنَّ هؤالء العرب حملوا  وعللَّ النحويون كـ ابن مالك

المصدرية ُمهملٌة اتفاًقا، والجامع بينهما  "ما"المصدرية، و  "ما"المصدرية على 

معنى المصدرية، فتقول: )أريُد أْن تفعل(، أو )أريُد ما تفعل( المعنى متقارب أو 

واحد، )أريُد أْن تفعل( أي أريد فعل، )أريد ما تفعل( أي أريد فعل، فيجتمعان يف 

ى ما هاملة، فبعض العرب حمل أن عل "ما"معنى المصدرية، إال أْن عاملة و 

 فأهملها.

ُج على هذه اللغة القليلة قراءة ابن ُمحيِصن وهي قراءٌة  وبعض العلماء ُيخرِّ

و رامة الجمَور على  ،[233البفرة:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ): شاذة، قرأ
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 .[233البفرة:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ)الفيا ، الل ن ال  يرة: 

ل على ه ْ الل ن الفليلن  ول الشاعر:  وبعضَم أيًضا خرَّ

ااَد  َن ِسااا ُنُ و اا َما َيااا صاااذباَّ  ََ 

 

ُ مااااا َرَ ااااًدا   وذيااااُا مااااا ُكن مااااا ُلفِّ

 أْن تحمااَ  َذاجااًن لااا خاا َّ َمحِمُلَااا 

 

ااااا َوَياااادا  ََ  وَتصاااانَ  نِعمااااًن ِعنااااِد  ب

 أْن تْفااااَرآِن عَلااااى أ ااااَمام َويَح َمااااا 

 

اااااالم وأالَّ ُتشاااااعَرا أذاااااًدا   منِّاااااا السَّ

تحمال حاجًة(، و )أال وردت ثالث مرات، عملت يف موضعين )أن  "أن"فـ  

ُتشعَر أحًدا(، ويف الموضع الثاين: لم تعمل )أن تقرآن(، فقالوا: أن تقرآن جاءت 

 على هذه اللغة.

 وحمل بعضهم أيًضا على هذه اللغة القليلة قول الشاعر: 

 إنِّي زعيٌم َيا ُنويقُة إن جنوُت من الرَّزاِح
 

 أْن َتهبطنَي بالد قوٍم يرتُعون ِمن الطَِّلااحِ  
  

 فقال: )أن هتبطين(.

جت القراءة  على غير ذلك؛ ألنَّ العلماء عموًما  -قراءة ابن ُمحيصن–وُخرِّ

ج القرآن على القليل الشاذ، متى ما ُوجد لهذه القراءة وجٌه يعيدها  يكرهون أن ُيخرَّ

ج القراءة  ،[233البفرة:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ) إلى الكثير، فبعض العلماء خرَّ

االسم الموصول يجوز فيه مراعاة  "َمن"يف اآلية اسٌم موصول، و  "َمن"فقال إنَّ 

: مراعاة معناه الجمع، وهذا صحيح متفق عليه، فُيقال لفظه المفرد، ويجوز فيه

لفظها  "َمن"على مراعاة اللفظ المفرد،  ،[233البفرة:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ)

 لفظ ُمفرد، ثم إهنا يف المعنى قد ُتستعمل لمفرد أ مثنى أو جمع.

تقول: )أحبُّ َمن جاء(، أو )أحبُّ َمن جاءا(، أو )أحبُّ َمن جاءوا(، اللفظ 
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واحد، لفظ مفرد إال أهنا يف المعنى، قد تكون لمفرد أو مثنى أو جمع، وكذلك قد  

 تكون لمذكر كما رأيتم، وقد تكون لمؤنث )أحبُّ َمن جاءت(.

 أفرد، [233:البفرة] (ۓ ۓ)فيجوز فيها أن ُيراعى لفظها المفرد، فتقول: 

المفردة، ويجوُز  "َمن"فأفرد الفعلين؛ مراعاًة للفظ  أفرد، [233البفرة:] (ڭ ڭ)

وا الرضاعة( أن تقول: على مراعاِة المعنى، وهو الجمع، ولو  )لَمن أراُدوا أن يتمُّ

وا الرضاعة(، قيل ذلك لجاز وال إشكال يف ذلك، إال أنَّ الذي  )لَمن أراُدوا أن يتمُّ

فجمع  )أْن يتموا(، فأفرد )أراد( [233البفرة:] (ۓ ۓ)القراءة جاء يف هذه 

الرضاعة، فالفعل األول ُيراعي لفظ )َمن(، واللفظ الثاين ُيراعي معنى  "ُيتموا"

)َمن( وهذا أيًضا جائز إال أنه ليس يف كثرة أن يكون الجميع على مراعاة اللفظ، أو 

 على مراعاة المعنى.

ا البيت )أن تقرآِن( ف حمله على هذه اللغة ضعيف؛ ألنَّ الشاعر لو كان هذا وأمَّ

جه العلماء على أنَّ  فيه ُمخففٌة من الثقيلة،  "أنْ "من لغته الطرد يف كالمه، فخرَّ

وليست هي أْن الناصبة ُأهملت، والمعنى مقبول، أي أنكما تقرآِن على أسماء، 

ج على هذه ا للغة القليلة، أو وكذلك البيت الثالث: )أن هتبطين( يمكن أن ُيخرَّ

 مخففة من الثقيلة، أي أنِك هتبطين. "أن"يخرج على 

 : مم  ال ابن مالك

َعااااا ََ  َأو َ ْبَلااااُه الَيِمااااْيُن َواْنِصااااْب َواْر

 

َْاااااَ  َوَ َعاااااا  ْن ِماااااْن َبْعاااااِد َع ٌَ ا إِ ٌَ  إِ

الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع وهو )إًذا(، وإًذا  ذكر  

 ُف جزاٍء غالًبا.حرُف جواٍب دائًما، وحر

 حرف جواٍب دائًما أي ال بد أن يتقدمه شيء.

وحرف جزاٍء غالًبا، أي أن األغلب فيه أنه يرتتب على ما قبله، ليس مجرد أن 
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 يتقدمه شيء، ولكن يرتتب ويتسبب مما قبله، هذا هو األغلب فيه.

ا ب المن  روط: ًٌ  وٌكر ابن مالك كالنحويين أنَّ المضارع ين صب با إ

 أن يكون زمن المضارع االستقبال، وهذا قوله:  ط األول:الشر

نِ  َوَنَصُبَوا ٌَ  الُمْسَ ْفَبالَ  بِإِ

أن تكون )إًذا( يف صدر الجواب، يعني يف أول جملة الجواب،  الشرط ال اين:

 وهذا قوله:

َرْ   إِنْ   ُصدِّ

 أال ُيفصل بين )إًذا( والمضارع بغير القسم. والشرط ال الا:

 وهذا قوله:

 ِ ْعُ  َبْعُد ُموَصاَل َوال

 َأو

 الَيِميْنُ  َ ْبَلهُ 

، وقولك: "إًذا ُأكرمك"، فتقول: "سوف آتيك"أْن ُيقال لك:  وِمن أم لن ٌلك:

سأجتهُد إن شاء "، أو تقول: "سوف آتيك"جواٌب لَمن قال لك:  "إًذا أكرمك"

إًذا "ول: ، فأق"سأذهُب الليلة إلى فالن"، أو تقول: "إًذا تنجَح "، فأقول لك: "اهلل

 عنده
َ

، أو تقول: "إًذا ينتصروا"، فأقول: "اتحَد المسلمون"، أو تقول: "نلتقي

 ."إًذا يتبخرَ "، فأقول: "ارتفعت حرارُة الماء"

فالمضارع يف كل ما سبق ُمستقبل، أي سيقع بعد زمن التكلم، ومتصٌل بـ إًذا 

 هبا. كما رأيتم، وإًذا جاءت يف صدر ُجملة الجواب، فانتصب المضارعُ 
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فإن كان زمن المضارع الحل، أي أن المضارع واقع يف نفس الزمن الذي يقع  

فيه التكلم، فإنَّ إًذا ُتهمل، فإذا كانت إًذا هاملة، فالمضارع بعدها منصوب أو 

 مرفوع، يبقى على أصله مرفوع، ال ُينصب.

ًقا(، ظنِّي أْن تقول لي: )إين ُأحُبك(، فأقوُل لك: )إًذا أظنُّك صاد ِمن أم لن ٌلك:

 كان يف زمن تكلُّمي أو سيقع بعد زمن التكلم؟

واقع يف زمن التكلم فيرتفع؛ ألن  "أظن"وأنا أتكلم أظنُّ صدقك، إًذا فالفعل  

 المضارع ال ينتصب، إال يف المستقبل، هذه قاعدة يف المضارع.

إذا لم يكن زمن المضارع المستقبل ال  َلَ ا  ُيفال لك يف ك  النواصب:

إًذا أعلمك قادًرا على "، أقول لك: "سأجتهُد يف دروسي"، وإذا قلت: ينتصب

قادر على ذلك، واقع يف زمن تكلمي، ولم يكن بعد التكلم،  ، علمي أنك"ذلك

 ألنه واقع يف نفس الزمن، فلذلك يرتفع، ما يجوز أن ينتصب.

بسبب  وإذا قال الطالب: )الماُء يتبخُر يا أستاذ(، فقال األستاذ: )إًذا يتبخرُ 

الحرارة(، الطالب يقول: هو يتبخر يا أستاذ، هو يتبخر اآلن، فالطالب يقول: إًذا 

يتبخر بسبب الحرارة، إًذا التبخر كان يف زمن تكلن األستاذ فيرفع، إًذا يتبخُر بسبب 

 الحرارة.

إًذا "، فأقول: "جئنا إليك ألننا نحبك" واألم لُن ك يرة  على ٌلك: كأن تفول:

كم أنِّي أحبكم، وال أريد أن أخربكم أين سأحبكم، بل أخربكم أنِّي ، أخرب"أحبكم

 اآلن أحبكم.

، يعني "إًذا تصدُق يف كالمك"، فأقول: "أنا أحب المسلمين"وإذا قلت: 

 أعتقد أنك صادق، وهكذا.

ُتهمل،  "إًذا"والمضارع بفاصٍل غير القسم، فإنَّ  "إًذا"وكذلك إذا ُفصل بين 
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 .والمضارع بعدها ُيرفع

، ففصلت "إًذا أنا ُأكرُمك"، فأقول: "سوف آتيك"أن تقول:  ِمن أم لن ٌلك:

، فقلُت "سأجتهُد إن شاء اهلل"، بالمبتدأ، وإذا قلت: "أنا"المضارع بـ  "إًذا"بين 

إًذا "، فأقول لك: "سأذهُب الليلة إلى فالن"، وإذا قلت: "إًذا أنت تنجُح "لك: 

إًذا بإذِن اهلل "، فأقول: "حد المسلمونات"، ترفع، وإذا قلت: "ِعنده نلتقي

، "إًذا سوف يتبخر"، فأقول: "ارتفعت حرارة الماء"، وإذا قلت: "ينتصرون

 وهكذا.

والفعل المضارع، فإنه ال يضر، بل تبقى  "إًذا"إال إذا كان الفصل بالقسم بين 

 عاملًة للناصب، ويبقى المضارُع بعدها منصوًبا. "إًذا"

 ."إًذا ورب الكعبة ينتصروا"، "إًذا واهلل تنجح"رمك(، نحو: )إًذا واهلل أك

 : ◙قال حسان بن ثابت 

م بحاااااااااااااارَب  َُ  ناااااااااااااارِمَي
ِ
ا واهلل ًٌ  إ

 

 ُتشااايَب الَ اااَ  ِمااان  باااِ  الَمِشااايِب  

، هو اكتفى بالفصل بالقسم، استثنى وكما سمعتم يف أبيات ابن مالك  

قسم يضر، ويجعُل الفصل بالقسم، هو الذي ال يضر، معنى ذلك أن الفصل بغير ال

 حاملة. "إًذا"

 والراجُح يف ذلك واهلل أعلم: أنَّ ُكل الفواصل الضعيفة يف ُحكم القسم.

 والُمراد بالفواصل الضعيفة: شبه الُجملة، والنداء، والقَسم.

 هذه الفواصل الضعيفة.

 أي الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان. : به الجملن 

 .والندام معروخ 
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  .والفسم 

عند فصلها عن المضارع هبذه الفواصل  "إًذا"الراجح أيًضا واهلل أعلم: أنَّ و

 الضعيفة يجوُز إعمالها وإهمالها.

إًذا واهلل "، أو "إًذا واهلل أكرمك"، فأقول: "سوف آتيك"نحو: إذا قلت: 

 ، إن اعتربت بالفصل أهملت، وإن اعتربت أنَّ الفاصل ضعيف أعملت."ُأكرُمك

، وإذا "إًذا يا زيُد تنجُح أو تنجَح "، فأقول لك: "ن شاء اهللسأجتهد إ"وتقول: 

، وإذا "إًذا عنده نلتقيا أو نلتقي"، أقول لك: "سأذهب الليلة إلى فالن"قلت: 

، وإذا "إًذا بعون اهلل ينتصرون أو ينتصروا"، أقول لك: "اتحد المسلمون"قلت: 

 ."بخَر أو يتبخرُ إًذا بعد قليل يت"، فأقول: "ارتفعت حرارة الماء"قلت: 

 هذا الراجح واهلل أعلم.

فإن كان الفاصُل قويًّا، أي بغير الفواصل الضعيفة المذكورة، وجب إهماُل إًذا، 

، وإذا قلت: "إًذا أنا ُأكرمك"، فأقول: "سوف آتيك"ورفُع المضارع، نحو قولك: 

يلة إلى سأذهب الل"، وإذا قلت: "إًذا أنت تنجُح "، فأقول: "سأجتهُد إن شاء اهلل"

، "اتحد المسلمون"، فاصل السين، وإذا قلت: "إًذا سنلتقي"، فأقول: "فالن

، "ارتفعت حرارة الماء"، الفاصل سوف وإذا قلت "إًذا سوف ينتصرون"أقول: 

 ، الفاصُل قد."إًذا قد يتبخرُ "أقول: 

 فهذا ما يتعلق بالفصل.

اب، بل ُسبقت الجواب، لم تأِت يف صدر ُجملة الجو "إًذا"فإْن لم تتصدر 

 ُتهمل، والمضارع بعدها ُيرفع وال ُينصب. "إًذا"بشيء، ِسوى الواو والفاء، فإنَّ 

، "سوف آتيك"، وإذا قلت: "أنا إًذا ُأكرُمك"، فأقول: "سوف آتيك"نحو: 

أنت إًذا "، أقول لك: "سأجتهد إن شاء اهلل"، وإذا قلت: "أكرمك إًذا"أقول: 
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، وإذا "عنده إًذا نلتقي"، أقول لك: "ة إلى فالنسأذهب الليل"، وإذا قلت: "تنجح

 ."بإذن اهلل إًذا ينتصرون"، أقول: "اتحد المسلمون"قلت: 

 . نقف عند هذا المثال قلياًل."إن تزرين إًذا ُأكرْمَك "وتقول: 

 )إن تزرين إًذا أكرمك(.

 :هذا حرُف شرط. إن 

 :جواُب الشرط. تزرين 

 :جواُب الشرط مجزوم. وأكرمك 

 :ا ًٌ نا لم تأِت يف أول جملِة الجواب، وإنما جاءت معرتضة بين الشرط ه وإ

 وجواب الشرط، فهنا يجب إهمالها.

، كذلك جاءت "إذا أنصف الناس بعضهم بعًضا إًذا يسعدون"وتقول: 

 واهلل إًذا أترُك الكسل، وهكذا.."معرتضة، وتقول: 

 قال ُكثيُّر عزة: 

 لااائن عااااى لاااا عباااُد العزياااِز بم لَاااا

 

ا ال ُأ يُلَااااااااا وأم ننااااااااا  ًٌ  منَااااااااا إ

 جاءت معرتضة، مهملًة وجوًبا. 

ري:   وقال قريط بن ُأنيف العمَّ

 لااو ُكناا م ِماان مااازَن لاام تساا ب  إبلااا

 

 بناااو اللفيَااان مااان ُزهااا  بااان  ااايبانَ  

ا لفاااااام بنصااااار  معشااااار  ُخشااااان    ًٌ  إ

 

 ِعنااااااَد الح ي ااااااِن إن ٌو لومااااااَن النَ  

لم تتصدر إًذا فإهنا ُتهمل، لم تتصدر هنا أيًضا ُمعرتضة، فقلنا إذا  "إًذا"فجاءت  

 يعني ُسبقت بشيء، سوى الواو والفاء.

 فإن ُسبقت بواٍو أو فاٍء أو العطف، وفاء العطف فإنَّ إعمالها وإهمالها جائزان.
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يجوُز أن ُتعملها فتنصب هبا، ويجوز أن ُتهملها فيرتفع المضارع بعدها،  

األكثر واألحسن، وهذا هو قول ابن والرفع هو األكثر واألحسن، يعني إهمالها هو 

 مالك:

َعااااا ََ  َأو َ ْبَلااااُه الَيِمااااْيُن َواْنِصااااْب َواْر

 

َْاااااَ  َوَ َعاااااا  ْن ِماااااْن َبْعاااااِد َع ٌَ ا إِ ٌَ  إِ

إن وقعت إًذا بعد الواو العاطفة أو الفاء العاطفة فانصب هبا وارفع هبا، يعني  

 يجوز الوجهان.

، أو "قبلك، وإًذا ُأكرُمكسأست"، فقلت لك: "سأزورك الليلة"فإذا قلت: 

 ، الواو والفاء، هم خصوا الواو والفاء."وإًذا ُأكرَمك"

 ."سأساعده فإًذا ينجح"، فأقول: "زيٌد مجتهٌد هذه السنة"ومِن ذلك أن تقل: 

هذه  ،[76اإل رام:] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) :قال 

فك إال وإذا ال يلبثوا خال): قراءُة الجمهور السبعة، بل العشرة، ويف قراءة شاذة

ُمهملة، وهذه القراءة  "إًذا"فالجمهور رفعوا، فجعلوا ، [76اإل رام:] (قليال

 عاملة. "إًذا"نصبت أي جعلت 

هذه قراءة  ،[53النسام:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ): ومِن ذلك قوله تعالى

 .[53النسام:] (فإذا ال يؤتوا الناس نقيرا): الجمهور، ويف قراءٍة شاذة

ألحسن فيها اإلهمال والرفع، فلهذا اتفق الجمهور ولهذا قلنا: إنَّ األكثر وا

 عليها العشرة كلهم، والعشرة بل السبعة ال يتفقون على وجٍه ضعيف أو قليل.

غير متصدرٍة  "إًذا"فالرفع كما قلنا على أنَّ الواو والفاء حرفا عطف، فتكون 

 يف اللفظ، فُتهمل وُيرفع بعدها المضارع.

يف ُحكم االستئناف؛ ألنَّ العطف يجعل ما بعده  والنصب على أنَّ الواو والفاء
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 يف حكم ما قبله، فكأهنا صارت بصدر الكالم، َعِمَلت ونصبت.

 وهنا سؤال ُيسأُل كثيًرا يف إمالء إًذا؟

ا؟ ه  ُت  ب النون؟ همزة وٌال ونون؟ أم ُت  ب بال نوين؟ همزة  ًٌ كي  ُت  ب إ

 وٌال منونن وأل ؟

 م اهب: يف ٌلك للعلمام م اهب، أربعن

نة، وألف،  :الم هب األول أهنا ُتكتب األلف والتنوين ُمطلًقا، همزة، وذاٌل منوَّ

وكذا ُكتبت يف المصاحف مكتوبة هكذا، وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن 

مالك، قالوا: ألنَّها ُيوقف عليها باأللف، ال بالنون يف قراءة ُكل القراء، يقفون عليها 

فإًذا ال "، فإذا، فإذا وصلوا: "وإًذا ال يلبثون"، وإذا وصلوا: باأللف يقولون: وإذا

 ."ُيؤتون

فعلى ذلك يجُب أن ُتكتب كغيرها من الكلمات التي ُتقرأ يف الوصل نوًنا، ويف 

، يف الوصل تقرأه "قرأُت كتاًبا"الوقف ألًفا بإثبات بألٍف وتنوين، كما لو قلت مثاًل: 

باأللف، وكذلك  "قرأُت كتابا"وين، ويف الوقف ، نسميه تن"قرأُت كتاًبا"بالنون، 

 انقلبت إلى ألف. "إذا"ويف الوقف:  "ال ُيؤتون "إًذا"هذه، عند الوصل 

 فهذا قول الجمهور وحجتهم، وكما رأيتم قولهم وُحجتهم قوية وظاهرة.

أهنا ُتكتب بالنون ُمطلًقا، همزٌة وذال ونون، وهذا قول بعض  :الفول ال اين

، والحروف ال "أن"لُمربد، وابن عصفور، قالوا: ألهنا حرٌف كـ لن، و العلماء، كـ ا

يلحقها التنوين اتفاًقا، إال أنَّ نونه ُعوملت معاملة تنوين النصب، فُيوقُف عليها 

 باأللف.

أهنا ُتكتب باأللف إن نصبت المضارع، وُتكتُب بالنون إن لم  :الفول ال الا

األلف، وإذا ُأهملت ُتكتُب بالنون، وهذا تنصب المضارع، يعني إذا عملت ُتكتب ب
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اء وابن َخروف، قالوا: للتفريق بينها وبين إذا الظرفية.   هو قول الفرَّ

عكس الثالث، أن ُتكتب النون إذا نصبت المضارع، وباأللف إذا  :الفول الراب 

 لم تنصبه، وهذا قوُل كثيٍر من المتأخرين، ويأخُذ به كثيٌر من أهل اإلمالء.

، فكما سبق أنه باأللف، وعلى ذلك "إًذا"وقُف عليها، إذا وقفت على وأما ال

 اتفق القراء.

 إال أنَّ بعض العلماء أجازوا أن تقف عليها بالنون، إًذا، كـ ابن عصفور.

والراجح يف المسألة واهلل أعلم: إنَّ القول األول قول الجمهور أهنا ُتكتب 

من المتأخرين أهنا إذا نصبت ُكتبت بالنون،  األلف دائًما، أو القول الرابع، قول كثيرٍ 

 وإذا ُأهملت ُكتبت األلف، واهلل أعلم.

بعد ذلك إلى الكالم على النصب بـ أن ُمضمرًة  ثمَّ ينتقل ابن مالك 

 وجوًبا وجوازًا.

 : َفال 

 َوَبااااااااااْيَن اَل َوالَِم َجااااااااااَر الُ ااااااااااِزمْ 

 

اااااااااُر َأْن َناِصااااااااَبًن َوإِْن ُعااااااااِدمْ   ََ  إْظ

ااااَأن   ََ ااااًرا َأو ُمْضااااِمَرااَل  َِ  اْعِماااا  ُمْ 

 

 َوَبْعااااَد َنْ ااااا َكاااااَن َذْ ًمااااا أْضااااِمَرا 

ا َيْصااااااُلُ  َِااااااا  ٌَ  َكااااااَ اَك َبْعااااااَد َأو إِ

 

ا َذ َّااااااى َأِو إالَّ َأْن َخِ ااااااا  ََ  َموِضااااااِع

 َوَبْعاااااَد َذ َّاااااى هَ اااااَ ا إِْضاااااَماُر َأنْ  

 

ا َذااااَزنْ   ٌَ  َذااااْ م  َكُجااااْد َذ َّااااى َتُساااارَّ 

لااااااَو َذ َّااااااى َذااااااااًل  
اَل َوتِ   أو ُماااااا وَّ

 

َعااااانَّ َواْنِصاااااِب الُمْساااااَ ْفَباَل   ََ  بِاااااِه اْر

ااااا َجااااَواِب َنْ ااااَا َأو َهَلااااْب   ََ  َوَبْعااااَد 

 

 َمْحَضاااْيِن َأْن َوَ اااْ ُرَها َذاااْ م  َنَصاااْب  

اااوَم َمااا ْ   َُ  َوالاااَواُو َكالَ اااا إِْن ُتِ اااْد َمْ 

 

ااااَر الَجااااَزعْ   َِ  َكاااااَل َتُ ااااْن َجلااااَدًا َوُتْ 

 ْ ااااا َجْزَمااااك اْعَ ِمااااْد َوَبْعااااَد َ ْياااارِ النَّ  

 

 إِْن َتْساااُفِ  الَ اااا َوالَجاااَزاُم َ اااْد ُ ِصاااْد  

ااااا َأْن َتَضاااا ْ   َْ  َوَ اااْرُط َجااااْزَم َبْعاااَد َن

 

 إِْن َ ْباااااااَ  الَ ُىوَن َتَفااااااااُلَ  َيَفااااااا ْ  
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اااااَل  ََ َعاااا   َْ  َواألَْمااااُر إِْن َكاااااَن بَِ ْياااارِ ا

 

 َتنِْصااااااْب َجَواَبااااااُه َوَجْزَمااااااُه اْ ااااااَباَل  

َجااا ُنِصااْب َوالِ ْعااُ  بَ   ااا الرَّ
 ْعااَد الَ اااِم َِ

 

 َكنَْصااااِب َمااااا إَِلااااى ال ََّمنِّااااا َينَْ ِسااااْب  

 َوإِْن َعَلااى اْ ااَم َخااالَِص َِْعاا   ُعَِااْ   

 

 َتنِْصاااااااُبُه َأْن َمابَِ اااااااك َأو ُمنَْحاااااااِ ْخ  

 َوَ اا َّ َذااْ ُخ َأْن َوَنْصااب  َِااا ِ ااَو  

 

اْ َبااا  ِمنْاااُه َماااا َعاااْدل  َرَو   ََ  َماااا َمااارَّ 

 األبيات ُكلها يف هذه المسألة، وهي النصب بـ أن الُمضمرة  يعني 
َ

أنَّ باقي

 وجوًبا وجواًزا.

وهي النصب بـ أن الُمضمرة وجوًبا وجواًزا، أنَّ  :خالصُن ه ْ المسألن

المضارع ُينسُب بأن مضمرُة وجوًبا يف خمسة مواضع، وُينصب بـ أن ُمضمرًة جواًزا 

 يف خمسة مواضع أيًضا.

 ب، وخمسة للجواز.خمسة للوجو

فإنَّ النصب يكون بـ أن ظاهرة، فيما سوى ذلك يكون النصب بـ أن ظاهرة، 

فالمواضع الخمسة لنصب المضارع بـ أْن مضمرًة وجوًبا، إذا وقعت بعد الم 

 ."ما كان زيٌد لُيهمل"الجحود، نحو: 

، نحو: "إالَّ أن"، أو "إلى أن"التي بمعنى  "أو"إذا وقعت بعد  :وال اين

، يعني إالَّ "ألفتحنَّ الباب أو ينكسر"، يعني إلى أن أنجح، أو "ألجتهدنَّ أو أنجح"

 أن ينكسر.

 ."جئُت حتى أتعلَّم"بعد حتى، نجو:  :والموض  ال الا

اجتهد "بعد فاء السببية، وواو المعيَّة، نحو:  :والموض  الراب  والفامس

المضارع فيها بـ أن  ، فهذه خمسة مواضع ينتصب"اجتهد فتنجَح "، أو "وتنجَح 

 ُمضمرًة وجوًبا، يعني ال يجوز أن ُتظهر.

والمواضع الخمسة لنصب المضارع بـ أن ُمضمرًة جواًزا هي الموضع األول 
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 ."جئُت ألتعلَّم"بعد الم التعليل، نحو:  

، إذا عطفت  ،والموضع الثاين والثالث والرابع والخامس بعد أو، والواو، وثمَّ

 .المضارع على اسٍم محضٍ 

اجتهاُدك فتنجَح خيٌر من "، أو "اجتهاُدك وتنجَح خيٌر من الكسل"نحو: 

 ، وهكذا."اجتهاُدك ثم تنجَح خيٌر من الكسل"، أو "الكسل

فإن قلت: لَم اخُتصت أْن بالعمل ظاهرًة وُمضمرة؟ نواصب المضارع: أن ولن 

ما تكلمنا على وكي وإًذا، كلها ال تعمُل إال ظاهرة، إال أْن، فإهنا تعمُل ظاهرًة ك

ذلك من قبل، وتعمل مضمرًة يعني محذوفًة، مستورًة، كما ذكرنا اآلن، وكما 

 سنفصله إن شاء اهلل.

 َلماٌا؟

 هي أمُّ الباب، أي أم نواصب المضارع. "أن"ألنَّ  الجواب:

 ما معنى أم الباب؟

أم الباب يعني أكثرها استعمااًل، فإذا كُثر استعماُل الشيء يف اللغة، كثرت 

أحكامه وتصرفاته، فلهذا صحَّ فيه من التصرف واألحكام ما ال يصح يف غيره؛ ألنَّ 

اللغة يا إخوان يف األصل أمٌر اجتماعي، فتأخذ أحكام األمور االجتماعية، فالشيء 

واضح معروف عند  إذا كثر عند الناس تصرفوا فيه، يعني اختصروا فيه، االختصار

ال يضر بفهمه، معروف عدد الناس؛ ألنه  الناس، فاختصروا فيه ألن االختصار

 منتشر ومعروف وهكذا.

بعد أن لخصنا الكالم علة النصب بـ أن المضمرة وجوًبا وجواًزا، نفصل كل 

 :ذلك بشرح أبيات ابن مالك 
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 :  ال ابن مالك

 َوَبااااااااااْيَن اَل َواَلِم َجااااااااااَر الُ ااااااااااِزمْ 

 

اااااااااُر َأْن َناِصااااااااَبًن َوإِْن ُعااااااااِدمْ   ََ  إْظ

ااااَأن ا  ََ ااااًرا َأو ُمْضااااِمَرااَل  َِ  ْعِماااا  ُمْ 

 

 َوَبْعااااَد َنْ ااااا َكاااااَن َذْ ًمااااا أْضااااِمَرا 

 جمع يف هذين البيتين نصب المضارع بـ أن إذا وقعت بعد الالم. 

ما كان "سمعتم فيما سبق من ملخص أنَّ المضارع قد يقع بعد الم الجحود، 

ارع قد يقع بعد ، يعني فيه المض"جئُت ألتعلم"، وبعد الم التعليل، "زيٌد ليفعل

أكثر من الم، فاآلن هو جمع كل حاالت وقوع المضارع بعد الالم، فجمع يف هذين 

الالم لها حينئٍذ  "أنْ "البيتين نصب المضارع بـ أن إذا وقعت أْن بعد الالم؛ ألنَّ 

 ثالثة أحوال:

 "أنْ "وجوُب اإلظهار، أن ُتظهر، أن ُتذكر، أن ُتلفظ، وذلك إذا وقعت  األول:

 لالم، ووقع بعدها ال النافية أو الزائدة المؤكدة.قبل ا

الم، إذا وقعت الالم قبل أْن، ثم جاء بعد )أْن( ال النافية أو  "أنْ "إذا جاء قبل 

 الزائدة المؤكدة، وهذا قوله:

 َجرَ  َواَلمِ  اَل  َوَبْينَ 

 يعني إذا وقعت أن بين الالم وبين ال، الحكم: 

ارُ  الُ ِزمْ  ََ  َناِصَبنً  َأنْ  إْظ

هذه  "أنْ "نحو: )جئُت لئال تحزن(، أصُل الكالم )جئُت لِـ( هذه الم مكسورة، 

 هذه النافية. "ال"الناصبة، 

( وقبلها الم  الذي حدث أنَّ النون ُأدغمت يف الالم بعدها، )أن ال( صارت )أالَّ

 مكسورة )لئال(، )جئُت لئال تحزن(.
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جب أن ُتدغم يف الالم لفًظا هنا كما سبق يف حكمها اإلمالئي ي "أنْ "إالَّ أنَّ  

هنا ظاهرة مذكورة، يجب أن ُتذكر، يجب أن تظهر، لماذا؟  "أن"وخًطا، فـ 

 لوقوعها بين الالم وبين ال.

ر لئال تفوتك الرحلة) ومِن ذلك أن تقول: ڇ ڍ ) وقوله تعالى:(، بكِّ

 .[165النسام:] (ڍ ڌ ڌ ڎ

بين أْن وقعت  ،[29الحديد:] (ۉ ې ې ې): وأما قوله تعالى

 الالم وال، فإظهاُرها واجب، لكْن ال هذه نافية، أم زائدة ُمؤكدة؟

ۉ ې ې ): زائدٌة ُمؤكدة، يعني ليعلم أهل الكتاب؛ ألن اآلية الجواب:

يعني ليعلموا أهنم ال  ،[29الحديد:] (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ

 يقدرون على شيء، فـ ال قد ُتزاد للتأكيد.

 (ەئوئۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ): قوله تعالى
، هذه أن ال، ثم صار إدغام، هذه أن، ثم قال ،[29الحديد:]  .(ې ى): أالَّ

 أعملها أم أهملها؟

 أهملها.

 لماذا ُأهملت ولم تنصب المضارع هنا؟

ألنَّها ُسبقت بعلم، ال بعد علٍم، قلنا أن إذا ُسبقت بعلم يجب أن تكون مخففة، 

وا يعني ليعلم ،[29الحديد:] (ۉ ې ې ې ې ى) وهنا يقول:

 أنَّهم ال يقدرون.

 وجوب اإلظهار إذا وقعت أْن بين الالم وال. ه ْ الحالن األولى:
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وجوُب إضمار أْن، يعني حذفها، سرتها، وذلك إذا وقعت أْن  الحالن ال انين:

، وهذا قوله: -يعني كان–بعد الالم المسبوقة بكوٍن 
ٍّ

 منفي

ااااًرا َأو ُمْضااااِمَرا َِ ااااَأن اْعِماااا  ُمْ  ََ  اَل 

 

 َنْ ااااا َكاااااَن َذْ ًمااااا أْضااااِمَرا َوَبْعااااَد  

أضمر أن حتًما يف هذا الموضع، وهذه الالم هي التي تسمى الم الجحود، نحو  

)ما كان محمٌد لُيهمَل(، الفعل المضارع )ُيهمل منصوٌب بأن مضمرة وجوًبا، 

منفي، ما، )ما كان  "كان"لماذا؟ ألهنا وقعت بعد الالم، وهذه الالم مسبوقة بكون 

همَل(، )لم يكن محمٌد ليتأخَر(، )ما كنَت لتتفوق لوال توفيق اهلل(، )لم محمٌد ليُ 

 تكن لتتفوق لوال توفيق اهلل(.

هذا أسلوٌب عربي، يأيت فيه الفعل المضارع بعد الٍم مسبوقٍة بكوٍن منفي، 

وتسمى الالم حينئٍذ الم الجحود، ما معنى الجحود هنا؟ الجحود هنا يعني تأكيد 

 النفي.

 الن ا؟ كي  ت كد

، أعده إلى أصله اللغوي، األصل "ما كان محمٌد لُيهمل"تأمل أنت يف المثال: 

، هذا األصل اللغوي األول، ثم دخلت )كان(، )كان محمٌد "محمٌد ُيهمل"األول: 

ُيهمل(، ثم دخل النفي )ما كان محمٌد ُيهمل(، ثم دخلت الالم )ما كان محمٌد 

 موا هذه الم الجحود.لُيهمل(، ماذا فعلت؟ أكدت النفي، فس

 (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ): ومِن ذلك قوله 
ۀ ہ ہ ہ ) ،[40العن بو :] (ڃ ڃ ڃ ڃ) ،[33األن ال:]

ہ ھ ) ،[74يونس:] (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ) ،[137النسام:] (ہ

 .[179آل عمران:] (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ

 وهكذا، فهو أسلوٌب كثير االستعمال.
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 م: ويف الم الُجحود هذه يقول ناظ 

 وكاااااااا ُّ الَم  بلااااااااه مااااااااا كااااااااانَ 

 

 ْأو لاااااام يُ اااااان َللجحااااااوِى بااااااانَ  

 فالالم إذا ُسبقت بما كان أو لم يكن فهي الُم الجحود. 

هذه الحالة الثانية، وهي وجوُب اإلضمار إذا وقعت بعد الم الجحود، وعرفنا 

 المراد بالم الُجحود.

 الحالن ال ال ن لا أْن بعد الالم:

 وب اإلظهار، إذا وقعت بين الالم وبين ال.قلنا وج الحالن األولى:

 وجوُب اإلضمار إذا وقعت بعد الم الجحود. ال انين:

جواز اإلظهار واإلضمار، يجوز أن تظهرها يف النطق، ويجوز أن  الحالن ال ال ن:

تضمرها أن تحذفها، وذلك فيما سوى ذلك، أي إذا وقعت أْن بعد الالم، وهذه 

المضارع لم يقرتن بـ ال، فيما سوى ذلك، يعني لم  الالم لم ُتسبق بكوٍن منفي،

 تتوسط بين الالم وال، أو تأيت بعد الم مسبوقة بكون منفي، وهذا قول ابن مالك:

ارُ  ََ  ُعِدمْ  َوإِنْ  َناِصَبنً  َأنْ  إْظ

َأن اَل  ًرا َأو ُمْضِمَرا ََ َِ  اْعِم  ُمْ 

هي الم  ، المضارع هنا وقع بعد الالم، هذه الالم"جئُت ألتعلم"نحو: 

الجحود؟ ال، هل أْن توسطت بين الالم وال؟ ال، إًذا فيجوز أن ُتضمر، وهذا هو 

 ."جئُت ألن أتعلم"األكثر، )جئُت ألتعلم( ويجوز أن ُتظهر أْن فتقول: 

ڀ ڀ ) وقال: ،[71األنعام:] (ڭ ڭ ۇ ۇ): قال تعالى

 .[12الزمر:] (ڀ ٺ ٺ

ألتعلم( أكثر من )جئت ألن فأضمر يف آية، وأظهر يف آية، وال شك أن )جئُت 
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 أتعلم(.

 وكي  ي وُن اإلعراب؟

 يكون كاآليت:

يقول: )جئُت ألن أتعلم( فأظهرت، فالالم حينئٍذ الُم جرٍّ للتعليل، وأْن: حرٌف 

ل من أْن  مصدريٌّ ناصب، وأتعلم: مضارٌع منصوٌب بـ أن، والمصدر المؤوَّ

 والمضارع يف محل جرٍّ بـ الالم.

فأضمرت، فالالم: حرف جر للتعليل، وأتعلم:  "علمجئت ألت"وإذا قلت 

ل من أن المضمرة جواًزا  مضارع منصوب بأن مضمرة جواًزا، والمصدر المؤوَّ

 والمضارع يف محل جر بالالم.

 : و ول ابن مالك

َأن ًرا َأو ُمْضِمَرا ََ َِ  اْعِم  ُمْ 

ضمًرا، فإن فيها روايتان: بالفتح والكسر، ُمظهًرا أو ُمضمًرا، وُمظهًرا أو مُ 

 كسرت ُمظهًرا أو ُمضمًرا، فالمعنى ُمظهًرا أنت لـ أن، أو مضمًرا أنت لها.

وعلى الفتح ُمظهًرا أو مضمًرا، فالمعنى مظهًرا أْن أو ُمضمًرا، وأْن يجوز أن 

ُتعاملها معاملة المذكر، ومعاملة المؤنث، وهكذا كلُّ كلمة أردت لفظها، الكلمة 

واصف الكالم، تقول: )جاء محمد(، و)أخذُت كتاًبا(،  إما أن تريد معناها، وهذا

تريد معايَن هذه الكالم، هذا األصل، فإذا أردت بكلمة لفظها، يعني تريد هذا 

اللفظ، فحينئٍذ يجوز أن تعامله معاملة المذكر، أو معاملة المؤنث، وهذا األمر 

تفهم، هذا وارد يف كالم العرب، فإذا قلت مثاًل: )هل ذهب محمٌد( تريد أن تس

المعاين، لكن لو قلت )هل( ال محل لها من اإلعراب، تريد هذه اللفظة، هذه 

 اللفظة حكمها كذا وكذا.
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ال محل له من اإلعراب، يعني هذا اللفظ ال محل له من  َيجوز أن تفول: 

اإلعراب، ويجوز أن تقول: ال محل لها من اإلعراب، يعني هذه الكلمة أو هذه 

 أم "ذهَب "ن اإلعراب، وكذلك لو قلت اللفظة ال محل لها م
ٌّ

، تقول: هو ثالثي

 يعني هذا اللفظ، وهي ثالثي 
ٌّ

تقول: )ذهب( هي ثالثيٌة؟ يجوز الوجهان، هو ثالثي

يعني هذه الكلمة ثالثية، وهكذا كل كلمٍة أردت لفظها، وسيأيت يف أبيات ابن مالك 

 تذكيُر أْن، وتأنيثها.

ا بعد الالم، كما لفصَا ابن مالك يف ه ين والفالصن: يف إظَار أْن، وإضماره

 البي ين، أنَّ ألن بعد الالم مالمن أذوال:

 .وجوب اإلظهار إذا وقعت بين الالم وال 

 .وجوب اإلضمار إذا وقعت بعد الم الجحود 

 .وجواز اإلظهار واإلضمار فيما سوى ذلك 

 ...الَالب:

لمسبوقة بكوٍن نعم، إذا قلنا الم الجحود، شرحناها، هي الالم ا الشيخ:

 المنفي، يعني بما كان، أو لم يكن.

إلى اآلن قد ذكر موضًعا من مواضع نصب  وعلى ذلك يقول ابن مالك 

المضارع بأْن المضمرة وجوًبا، وذلك إذا وقعت بعد الم الجحود، وذكر موضًعا 

من مواضع نصب المضارع بـ أْن المضمرة جواًزا، وذلك إذا وقعت بعد الم 

 التعليل.

 هلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد..وا

 

¹ 
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﷽ 
 

د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فقد ذكرنا يف الناصب أو الكالم على نصب الفعل المضارع بـ )أْن( الُمضمرة 

 وجوًبا وجواًزا.

فالنصب بـ أْن المضمرة وجوًبا يف خمسة مواضع، وبـ أن بدأنا بخالصة ذلك، 

لنا كل ذلك بشرح أبيات ابن مالك  المضمرة جواًزا يف خمسة مواضع، ثم فصَّ

.فشرحنا منها بيتتين يتعلقان بـ ُحكم أْن بعد الالم ، 

 : بعد ٌلك يفول ابن مالك 

ا َيْصااااااُلُ  َِااااااا ٌَ  َكااااااَ اَك َبْعااااااَد َأو إِ

 

ا َذ َّااااااى   ََ  َأِو إالَّ َأْن َخِ اااااااَموِضااااااِع

 وجوًبا إذا وقعت بعد )أو( التي يصلح يف معناها  يعني  
َ

أنَّ )أْن( َخِفي

(، فهو يذكر موضًعا ثانًيا من مواضع النصب بـ )أْن( الُمضمرة  )حتى( أو )إالَّ

 ."إالَّ "أو بمعنى  "حتى"وجوًبا، وذلك إذا وقعت )أْن( بعد )أو( التي بمعنى 

 جميل، تأيت فيه وهذا األسلوب الذ
ٌّ

ي يشير إليه ابن مالك هو أسلوٌب عربي

حرًفا غير عاطف؛ ألنَّ معنى العطف غيُر ُمراد، بل تكوُن )أو( فيه بمعنى إلى  "أو"

 أْن، أو بمعنى إالَّ أْن.
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 مِن األمثلة على ذلك أن تقول: )ألجتهدنَّ أو أنجح(. 

يس التخيير بين االجتهاد هنا إن تألمت فيها ليست للعطف؛ ألنَّ الُمراد ل "أو"

، فلهذا انتصب الُمضارع بـ أْن "ألجتهدنَّ إلى أْن أنجَح "والنجاح، بل المعنى 

 ُمضمرًة ُوجوًبا.

، وهنا ال معنى للعطف، فليس المراد "ألفتحنَّ الباب أو ينكسر" ويف  ولك:

، "ألفتحنَّ الباب وأجتهُد يف ذلك طاقتي"التخيير بين الفتح والكسر، بل المراد 

واء، وإنما يقول سأفتحه "إال أن ينكسر" ، وهو ال ُيخيِّر هذا أو هذا على حد السَّ

وأجتهد يف فتحه إال أن ينكسر، فلو كان المعنى على العطف لكان المعنى على 

التخيير بين األمرين، الفتح والكسر، وحينئٍذ سيمنعك صاحب الباب من كسره، 

ذا انكسر دون قصٍد مني، فلهذا انتصب ، إال إ"سأحاول أن أفتحه"ولكنك تقول: 

 الفعل ينكسر بـ أن مضمرًة وجوًبا.

وهنا يتبين الفرق بين )أو( التي بمعنى إلى أن، و)أو( التي بمعنى إالَّ أْن، 

فاألولى التي بمعنى إلى أْن، يصحُّ أن يجتمَع الفعالن، قبلها وبعدها، يعني 

 االجتهاد والنجاح، )ألجتهدنَّ أو أنجح(.

 تفعل الفعلين، االجتهاد والنجاح.أنت 

الثانية التي بمعنى إالَّ أن، فال يجتمع الفعالن، ألفتحنَّ الباب أو  "أو"وأما 

ينكسر، وإما أن ينفتح أو ينكسر، إذا انفتح ما انكسر، وإذا انكسر خالص ما انفتح، 

 وإنما انكسر.

إلى أو بمعنى ومِن ذلك أن تقول: )أللزمنَّك أن تقضيني حقي( أو ُهنا بمعنى 

؟  إالَّ

 بمعنى إلى، يعني أللزمنك إلى أن تقضيني حقي.
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، هنا ما يف تخيير، وإنما تقول: "سأبقى يف المسجد أو أحفظ القرآن"وتقول: 

 ."سأمزق الورقة أو تحفظها"سأبقى يف المسجد إلى أن أحفظ القرآن، 

؟ إال،   ."سأمزق الورقة إال أن تحفظها"إلى والَّ إالَّ

بمعنى إلى أن، جمعت الفعلين، أو  "سأعاقبك أو تعتذر"لت: طيب إذا ق

بمعنى إالَّ أن، اكتفيت بأحدهما، سأعاقبك إلى أن تعتذر، أو سأعاقبك إال أن 

 تعتذر، أو يجوز الوجهان؟

يجوز الوجهان، قد تقصد أنك ستعاقب وتعاقب وتعاقب إلى أن يعتذر، وقد 

 هما محتمل وجائز.تقصد سأعاقبك إال أن اعتذرت لن أعاقبك، كال

 ...الَالب:

سيأيت اآلن، نحن قلنا إلى وإال، إلى أن بمعنى حتى، التي عرب عنها ابن  الشيخ:

 مالك بـ حتى كما ذكر قبل قليل، ونعقب لماذا قال حتى ونحن نقول إلى أن.

 قال الشاعر: 

اااعَب أو ُأىرك الُمناااى  أل َ ساااَلنَّ الصَّ

 

 ََمااااا انفاَضاااات اِماااااُل إالَّ لصااااابرِ  

 هذه بمعنى )إلى أن(، ألستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. 

 وقال اآلخر: 

 وكناااااُت إٌا َ مساااااُت  نااااااَة  اااااومَ 

 

 كسااااااارُ  كُعوبَااااااااا أو تساااااااا فيمَ  

 القناة يعني الرمح الصغير.  

 وكناااااُت إٌا َ مساااااُت  نااااااَة  اااااومَ 

 

 كسااااااارُ  كُعوبَااااااااا أو تساااااااا فيمَ  

 يعني إال أن تستقيم. 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ): قال 
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 .[15النسام:] (ٹ ٹ 

 أو ُهنا بمعنى إال أْن، يعني حتى، إلى أن يجعل اهلل لهن سبياًل.

، وزيد بن علي:
ّ

ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوهنم أو ) وقرأ ُأبي

 .[16ال   :] (يسلموا

 (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ): قراءة الجمهور
 .[16ال   :]

ستدعون إلى قوم أولي بأس ) علي:فـ أو هنا عاطفة، لكن قراءة ُأبي وزيد بن 

 .[16ال   :] (شديد تقاتلوهنم أو يسلموا

، أو بمعنى إلى، يعني  ، إذا كان "تقاتلوهنم إلى أن يسلمون"هنا بمعنى إالَّ

القتال بمعنى المقاتلة، وقًتا بعد وقت، أو تقاتلوهنم إال أن يسلموا، يعني تقاتلوهنم 

 إال إذا أسلموا وتدعون قتالهم.

بمعنى إلى أن، وقول ابن مالك يف ذلك: أو بمعنى حتَّى، ُيقال:  "إنَّا أو"ا وقولن 

، المعنى متقارب، إذا قلت  ، يعني إلى أن أنجح، أو "سأجتهد أو أنجح"حتى أو إالَّ

حتى أنجح، المعنى متقارب، إال أنك إذا قلت أن التقدير إلى أن، كان فيه تصريٌح بـ 

 أْن الناصبة.

، وإال فإنَّ التعبير سواء، قلت بمعنى حتى أو بمعنى إلى فهذا قد يكون أوضح

 أْن.

 هذا ما يتعلق بـ موضٍع ثاٍن مِن مواضع النصب بـ أْن ُمضمرة وجوًبا.

ا َ كر الموضعين: ًٌ  إ

 :إذا وقعت أن بعد الم الجحود. األول 
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 :الموض  ال اين .  إذا وقت أن بعد أو التي بمعنى حتى أو بمعنى إالَّ

 : مالكممَّ  ال ابن 

 َوَبْعاااااَد َذ َّاااااى هَ اااااَ ا إِْضاااااَماُر َأنْ 

 

ا َذااااَزنْ   ٌَ  َذااااْ م  َكُجااااْد َذ َّااااى َتُساااارَّ 

اَل   لااااااَو َذ َّااااااى َذاااااااالً أو ُماااااا وَّ
 َوتِ

 

َعااااانَّ َواْنِصاااااِب الُمْساااااَ ْفَباَل   ََ  بِاااااِه اْر

أنَّ المضارع ُينصُب بـ أْن ُمضمرًة وجوًبا إذا وقع بعد حتى، نحو  يعني  

ذا حزن( بشرط كون زمان المضارع االستقبال، إذا كان المضارع )ُجد حتى تسرَّ 

اًل بالحال  زمانه االستقبال فإنه ينصب، فإن كان زمن المضارع الحال، أو ُمؤوَّ

رفعت المضارع، نحو: )سرُت كل الليل حتى أدخل المدينة اآلن(، تقول ذلك يف 

ل حتى أدخل أثناء دخولك، يف أثناء دخولك تقول لزمالئك: )سرُت كل اللي

 المدينة اآلن( وسيأيت شرح أوسع لذلك.

فهذا موضع ثالث من مواضع النصب بأن مضمرًة وجوًبا إذا وقعت أْن بعد 

 )جئُت حتى أتعلم( أي: ألتعلَّم. :حتى، كقولك

ہ ) ويف قولك: )تعاونوا حتى تنتصروا( أي: لتنتصروا، ويف قوله تعالى:

 .[9الحجرا :] (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے

 يء إلى أمر اهلل.أي: لتف

ويف قولك: )ألسيرنَّ حتى تطلع الشمس( أي: إلى أن تطلع الشمس، ويف 

ۅ ۉ ): ، أي إلى أْن، وقال تعالى"سأنتظرك حتى يؤذن للعصر"قولك: 

 .[214البفرة:] (ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ

أي: ُزلزلوا إلى أن يقولوا، إلى بمعنى حتَّى، فنأخُذ من ذلك فائدة، وهي أنَّ 

ل من المضارع  حتى التي ينتصُب المضارع بعدها حرُف جر، يجر المصدر المؤوَّ
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 وأن المضمرة، ولها معنيان. 

 ما معنى ذ ى ال ا ين صب المضارع بعدها؟

 لها معنيان:

األول: معنى الم التعليل، فهي للتعليل، ومنه األمثلة الثالثة األولى، تكون 

، يعني ألتعلَّم، يعني كي "أتعلم جئُت حتى"بمعنى الالم، الم التعليل، تقول: 

 أتعلَّم.

 "إلى"والمعنى الثاين لـ حتى التي ينتصب المضارع بعدها؛ أن تكون بمعنى 

 يعني للغاية، داللة على الغاية، ومنه األمثلة الثالثة األخيرة.

 )ألسيرنَّ حتى تطلع الشمس( يعني إلى أن، حتى تأيت بالمعنيين.

 ...الَالب:

الحقيقة اختلفوا فيها، فاألكثر يقولون إهنا بمعنى التعليل، هذه اآلية يف  الشيخ:

بمعنى الالم أو حتى، يعني لتفيء، كي تفيء، وبعضهم يقول إهنا تحتمل المعنيين، 

والنظر يف هذه  "قاتلوا التي تبغي حتى تفيء"أو  "قاتلوا التي تبغي لتفيء"يعني 

 المعاين الدقيقة يعود إلى المفسر.

وهي التي هتمنا يف نصب المضارع بعد حتى: المضارع ال  انين:وهنا َا دة  م

ينتصب بعد )حتَّى( إال إذا كان يف االستقبال، وهذا دائًما يركز عليه، المضارع ال 

ينتصب أبًدا إال إذا كان يف االستقبال، أما إذا كان يف الحال، يعني واقًعا يف زمان 

 الحال أو يف الماضي فإنه ُيرفع.

زمانه استقبال ُينصب، إذا كان يف  "حتى"، المضارع إذا كان بعد هذا الخالصة

 الحال أو يف الماضي ُيرفع.
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لبيان ٌلك نفول وان بَوا ه ا ال  صي ؛ ألنه يح ال إلى  اَم من ال ركيز: 

 للمضارع بعد ذ ى مالمن أزمنن:

االستقبال المحض، فيجب فيه النصب، نحو: )اطلب العلم  :الزمان األول

م(، )سأذهُب إلى مكة حتى أعتمر(، )أطع اهلل حتى تدخل الجنة(، حتى تتعل

)لنعاون زيًدا حتى ُيخرج سيارته(، )ألسيرنَّ حتى تطلع الشمس(، )سأنتظرك حتى 

 ُيؤذَّن للعصر(.

الفعل المضارع هنا زمانه  ،[9الحجرا :] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے)

  يف الماضي.االستقبال المحض، ليس يف زمن التكلم، ليس يف الحال، وال

للمضارع بعد حتى: الحاُل باعتباِر زمن التكلم، يف زمن كالمه  الزمان ال اين

فيجوز رفعه باعتباره حااًل وهذا األحسن،  "حتى"حال، واالستقبال باعتبار ما قبل 

ويجوز نصبه باعتباره مستقباًل، نحو: قول )َمن يدخل المدينة( اآلن هو يدخل 

 ."سرنا الليلة كلها حتى ندخل المدينة"لمدينة يقول: المدينة، يف أثناء دخول ا

 اِن ما زمانه باع بار ال  لم؟ "ندخ "هيب ال ع  

 حال.

 وما زمانه باع بار ال ع   ب  ذ ى، وهو السير؟

 هو استقبال، السير قبله وهو استقباٌل له بعده، إًذا فالدخول هنا له زمانان:

بار ما قبل حتَّى، فيجوُز فيه النصب، الحال باعتبار التكلم، واالستقبال باعت

فع.  والرَّ

يجوز فيه الرفع وهذا األحسن باعتبار الحالية، ويجوُز فيه النصب باعتبار 

 االستقبال بالنظر إلى ما قبله.
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وكقولك لمن ينظر إليك، مثاًل جئت إلى إنسان وأنت تنظر إليه وأنت تقول:  

جئتك حتى أكحل عيني "، أو ، هذا األكثر"جئتك وأنت ُأكحل عينيَى برؤيتك"

 ، يجوز."برؤيتك

 ...الَالب:

المعنى، قلنا المعنى له معنيان، انتهينا، من حيث المعنى لها معنيان،  الشيخ:

 لكن ما حكم النصب هبا؟

 ...الَالب:

من حيث المعنى لها معنيان قلناها من قبل قليل، أما النصب هبا فهذه  الشيخ:

تقبال المحض يجب النصب، أما إذا كان زماهنا الحاالت، إذا كان زماهنا االس

الحال باعتبار التكلم، واالستقبال باعتبار ما قبل حتى فيجوز لك الوجهان، 

 واألحسن الرفع.

 ...هالب:

 نعم، يف كل األزمان. الشيخ:

، أو "حضرُت حتى أشرُح لكم"أنا أقول لكم:  "وقولي للحاضرين"

يجوز  "أشرُح "شرح أحسن، فالفعل كالهما جائز وأ "حضرُت حتى أشرَح لكم"

رفعه باعتباره حااًل يف زمن التكلم، ويجوز نصبه باعتباره مستقباًل زمن التحضير، 

 فالشرح بالنسبة لزمن التكلم حال، وبالنسبة لزمن التحضير مستقبل.

الماضي باعتبار التكلم، واالستقبال باعتبار ما قبل حتى، زمانه  :الزمن ال الا

زمن التكلم هو وقع قبل التكلم، ولكن باعتبار ما قبل حتى هو بعده، إذا نظرت إلى 

حكاية "استقباٌل له، فيجوز فيه النصب، وهذا األكثر، وهو الذي يسميه العلماء 

وهو أن تأيت إلى حدٍث يف الماضي وتحكيه بفعٍل مضارع، ويجوز فيه  "الحال
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 الرفع باعتباره مستقباًل، بحسب ما قبل حتى.

بُت باألمس إلى زيٍد حتى أشكره(، الشكر وقع باألمس، يعني هو كقولك: )ذه

باعتبار زمن التكلم ماٍض أو حال أو استقبال؟ ماٍض، لكن باعتبار ما قبل حتى، 

يعني الذهاب، هو بعد الذهاب، استقباٌل للذهاب، إًذا باعتبار زمن التكلم ماٍض، 

 كثر النصب.وباعتبار ما قبل حتى استقبال، فيجوز لك الوجهان، واأل

تقول: )رحل البخاري كثيًرا حتى يجمُع الحديث(، ألنَّ الجمع باعتبار زمن 

باعتبار زمن التكلم ماٍض، لكن  "رحل"التكلم، كأن أنت الذي تكلم اآلن، تقول 

 باعتبار رحلته، هو جمع بعد أن رحل.

عل وتقول: ) ثبت المسلمين يف ُحنيٍن حتَّى ينتصروا(، أو )حتى ينتصرون( فالف

بالنسبة لزمان التكلم ماٍض، المسلمون انتصروا من قبل يف الماضي،  "ينتصرون"

 فيرفع، لكن بالنسبة لزمان التثبيت النصر جاء بعد التثبيت فُينصب.

ونحن إنما نفصل يف هذه األزمنة تبًعا لكالم العرب، فالعرب جاء عنهم ذلك،  

مستقباًل محًضا لم يأِت يف  فنحُن نقول ونعلل لكالم العرب، فما كان الفعل فيه

كالم العرب إال نصبه، فنقول نصب واجب، لكن جاء رفُعه ونصبه بعد )حتَّى( يف 

بعض الشواهد، فعندما تأملنا يف هذه الشواهد وجدنا أن المضارع مستقبٌل باعتبار، 

 وحااًل باعتبار، حااًل يعني إذا كان يقع يف زمن التكلم.

اًل بالحال ماذا يريد   ل بالحال؟ هو الماضي الذي ُيحكى مؤوَّ بالمؤوَّ

 بالمضارع، ماٍض، لكن تحكيه يف المضارع.

 لماٌا تح يه يف المضارع؟

لكي تصوره، كأنه يقع اآلن، تحكيه كأنه يقع اآلن، تصوره أمامك، يسمونه 

 حكاية حال.
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ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ): ومِن ذلك قوله  

 .[214البفرة:] (ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ

نسبة لزمان التكلم ماٍض، فُيرفع، ماٍض يعني حكاية حال، فالفعل )يقول( بال

ل بالحال، فُيرفع، وهذه قراءة نافع، وهي قراءٌة سبعية، ې ې ) يعني مؤوَّ

وبالنسبة لزمن الزلزلة ُمستقبل، فُينصب، وهذه قراءة بقية  ،[214البفرة:] (ې

 السبعة.

 فلهذا قلنا إن النصب أكثر.

القرآن وكالم العرب إنما جاءت بالنصب فقط، يف بل إنَّ كثيًرا من الشواهد يف 

هذا  ،[102البفرة:] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ) قوله:

باعتبار زمن التكلم ماٍض، وباعتبار ما قبله يعني باعتبار التعلم؛ القول بعد التعلم 

 مستقبل، ومع ذلك لم يرد عن القراء إال النصب.

ما رأيتم، وفصلناها كما رأيتم، وهذا إًذا فللمضارع بعد )حتى( ثالثُة أزمنة، ك

 الذي يذكره النحويون.

 يف الحقيقة زمٌن رابع للمضارع بعد حتى، وهو الزمان المستمر، إذا أردت 
َ

بقي

بالمضارع الزمن المستمر، ولم ترد به زمنًا معينًا، ماضًيا أو حااًل، أو مستقباًل، 

 مونه الزمن المستمر.، هذا يس"يوسوس الشيطان لإلنسان حتى ُيغويه"كقولك: 

ال بد أن "يف قولك: )يرشد اإلسالم أتباعه حتى يعيشوا يف سعادة(، تقول 

 ، وهكذا."يجتهد الطالب حتى يتعلم

 َما ذ م المضارع؟

وزمانه االستمرار، أنا لم أجد يف هذه المسألة كالًما  "حتى"إذا وقع بعد 
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ک ): النصب، كقولهللنحويين، إال أن جميع الشواهد التي جاءت عليه جاءت ب

واألمثلة  ،[217البفرة:] (ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ

 كثيرة.

 ...الَالب:

ة  الشيخ: نعم، قياسه.. لو أردنا أن نعيده إلى القياس، لقلنا قياسه النصب؛ لقوَّ

االستقبال، االستقبال لم يتمحض، ولكنه قوي؛ ألنَّ زمانه بالنسبة للفعل قبل 

 ن التكلم ماٍض وحال واستقبال، يعني مستمر.)حتى( االستقبال، وبالنسبة إلى زم

إًذا فهو باعتبار ما قبل حتى استقبال، وباعتبار زمن التكلم فيه استقبال وغير 

 استقبال.

استقبال ماٍض وحال، فقوَي االستقبال من الجانبين، فلما قوي االستقبال 

 يعني ليس محًضا لكنه قوي، فالقياس أنه ُينصب، واهلل أعلم.

 ...الَالب:

منصوب وعالمة نصبه  "يردونكم"نعم، التصاله بواو الجماعة،  الشيخ:

 حذف النون، يردوكم.

لكن يجب أن ننبه عليها، وهي: المراد ،هنا ملحوظة ال أظنها تفوت عليكم

بزمن التكلم، زمن التكلم ُيحسب بالنسبة للمتكلم نفسه، يعني ال ُيحسب بالنسبة 

حسبه، يعني أنت تكلمت، ثالث، تكلم هبذا لنا نحن، وإنما ُيحسب لكل متكلٍم ب

الكالم قبل أسبوع، إًذا ُيعترب قبل أسبوع، أنت تحكي كالم أبيه قبل سنة، يعني قبل 

 سنة وهكذا، فزمن التكلم ُيحسب بالنسبة للمتكلم.

، فالذهاب والشكر "ذهبُت إلى زيٍد باألمس حتى أشكره"نحو: لو قلت مثاًل: 
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 كما عرفنا.يف الماضي، فيجوز الوجهان  

هذا قول  ،[91هه:] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) يف قوله تعالى:

 ما زمن الرجوع؟ ،[91هه:] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)، بني إسرائيل

استقباٍل محض، مع أنه اآلن ماٍض، لكن االعتبار بكالمهم، بنو اسرائيل متى 

 كان الرجوع ما حدث، مستقبل. "لن نربح"قالوا ذلك؟ عندما قالوا 

ن، لو قال قائل يقص القصة ويقول: أصر بنو إسرائيل على لو قلنا لكم اآل

 العكوف على العجل حتى يرجع إليهم موسى.

 ،[91هه:] (ڇ ڇ): هنا اختلف الكالم، ألننا نحن المتكلمون، بينما اآلية

 المتكلمون بنو إسرائيل.

إًذا ما زمن الرجوع يف قولنا: أصر بنو إسرائيل على العكوف حتى يرجع إليهم 

؟ هنا باعتبار زمن تكلمي ماٍض، وباعتبار ما قبل حتى مستقبل فيجوز موسى

 الوجهان.

، ما حكم نصب "دخلُت الجامعة حتى أتعلم"طيب ما رأيكم يف هذه الُجملة؟ 

 المضارع هنا؟ واجب أم جائز؟

نعم، إذا قلت ذلك قبل دخول الجامعة وجب النصب؛ ألن التعلم استقبال 

، لكن إن سئلت عن "دخلت الجامعة حتى أتعلم"، محض؛ ألن الزمن فيه استقبال

سبب دخولك الجماعة وأنت يف الجامعة، أو بعد التخرج يف الجامعة، فقلت: 

، حينئٍذ جاز لك الوجهان، إن قلتها وأنت يف الجامعة "دخلُت الجامعة حتى أتعلم"

 فحال، وإن قلتها بعد التخرج فحكاية حال.

 وهذا واضح، لكن التنبيه عليه.

  أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين.واهلل
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 الدرس الرابع عشر بعد املائة
زء األول[

ُ
 ]اجل

﷽ 
 

د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

 وبياكم يف هذه الليلة، ليلة فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل

من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائٍة وألف،  االثنين، الرابع عشر من شهر المحرم،

يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس 

 الرابع عشر بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة اهلل.

عقد  ، وذكرنا أن ابن مالك "إعراب الفعل"ى باب ما زال الكالم عل

هذا الباب يف تسعة عشرة بيًتا، وقد شرحنا فيما سبق أحد عشر بيًتا، فيبقى منها 

 ثمانيُة أبيات.

 ُمضمرة. "أن"وكلها كما نبهنا على ذلك من قبل عن نصب المضارع بـ 

يها ابن مالك ونقرأ هذه األبيات الثمانية قبل أن نشرح ما تيسر منها، قال ف

: 

ااااا َجااااَواِب َنْ ااااَا َأو َهَلااااْب  ََ  َوَبْعااااَد 

 

 َمْحَضاااْيِن َأْن َوَ اااْ ُرَها َذاااْ م  َنَصاااْب  
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اااوَم َمااا ْ   َُ  َوالاااَواُو َكالَ اااا إِْن ُتِ اااْد َمْ 

 

ااااَر الَجااااَزعْ   َِ  َكاااااَل َتُ ااااْن َجلااااًدا َوُتْ 

 َوَبْعااااَد َ ْياااارِ النَّْ ااااا َجْزًمااااا اْعَ ِمااااْد  

 

 الَجاااَزاُم َ اااْد ُ ِصاااْد إِْن َتْساااُفِ  الَ اااا وَ  

ااااا َأْن َتَضاااا ْ   َْ  َوَ اااْرُط َجااااْزَم َبْعاااَد َن

 

 إِْن َ ْباااااااَ  اَل ُىوَن َتَفااااااااُلَ  َيَفااااااا ْ  

اااااَل   ََ َعاااا   َْ  َواألَْمااااُر إِْن َكاااااَن بَِ ْياااارِ ا

 

 َتنِْصااااااْب َجَواَبااااااُه َوَجْزَمااااااُه اْ ااااااَبالَ  

َجااا ُنِصااْب   ااا الرَّ
 َوالِ ْعااُ  َبْعااَد الَ اااِم َِ

 

 إَِلااااى ال ََّمنِّااااا َينَْ ِسااااْب  َكنَْصااااِب َمااااا 

 َوإِْن َعَلااى اْ ااَم َخااالَِص َِْعاا   ُعَِااْ   

 

 َتنِْصااااااااُبُه َأْن َمابًِ ااااااااا َأو ُمنَْحااااااااِ ْخ  

 َوَ اا َّ َذااْ ُخ َأْن َوَنْصااب  َِااا ِ ااَو  

 

اْ َبااا  ِمنْاااُه َماااا َعاااْدل  َرَو   ََ  َماااا َمااارَّ 

رس الماضي، وقد بدأنا بالكالم على نصب المضارع بـ أن ُمضمرة يف الد 

ولخصنا الكالم يف نصب المضارع بـ أن الُمضمرة، وقلنا إن خالصة ذلك أنَّ 

المضارع ُينصب بـ أن ُمضمرة وجوًبا بخمسة مواضع، وُينصب بـ أن مضمرة يف 

التي بمعنى  "أو"خمسة مواضع أيًضا، فُينصب وجوًبا بعد الم الجحود، وبعد 

 أو ، وبعد حتى، وبعد فاء الس"إال"أو  "حتى"
ٍّ

ببية، واو المعية، المسبوقتين بنفي

 طلٍب محضين.

وُينصب بـ أن مضمرة جواًزا أيًضا يف خمسة مواضع بعد الم التعليل، وبعد أو، 

 والواو، والفاء وثم، إذا عطفت المضارع على اسٍم خالص.

وشرحنا من أبيات ابن مالك أولها، وقد ذكر فيها موضًعا واحًدا من مواضع 

ضمرة جواًزا، وهو إذا وقع المضارع بعد الم تعليل، وذكر ثالثة النصب بـ أن م

مواضع من مواضع نصب المضارع بـ أن ُمضمرة وجوًبا، وهي بعد الم الجحود 

 وبعد أو التي بمعنى حتى أو إال، وبعد حتى.

 فيبقى من مواضع النصب بـ أن مضمرة جوًبا موضعان:

 :يهما يقول ابن مالك وهما: بعد فاء السببية، وبعد واو المعية، وف
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ااااا َجااااَواِب َنْ ااااَا َأو َهَلااااْب  ََ  َوَبْعااااَد 

 

 َمْحَضاااْيِن َأْن َوَ اااْ ُرَها َذاااْ م  َنَصاااْب  

اااوَم َمااا ْ   َُ  َوالاااَواُو َكالَ اااا إِْن ُتِ اااْد َمْ 

 

ااااَر الَجااااَزعْ   َِ  َكاااااَل َتُ ااااْن َجلااااًدا َوُتْ 

 شرحها.إلى آخر األبيات التي قلناها قبل قليل، فنقرأها بيًتا بيًتا ون 

 :قال 

ااااا َجااااَواِب َنْ ااااَا َأو َهَلااااْب  ََ  َوَبْعااااَد 

 

 َمْحَضاااْيِن َأْن َوَ اااْ ُرَها َذاااْ م  َنَصاااْب  

: الحرف )أْن( ينصُب المضارع، وسرته حينئٍذ واجب، أي يقول  

 محض، أو طلٍب 
ٍّ

مضمٌر وجوًبا إذا وقع بعد فاء السببية، إذا كانت جواًبا لنفي

 محض.

بـ أن مضمرًة وجوًبا إذا وقع بعد فاء السببية، لكن بشرط فالمضارُع إًذا ينتصب 

إلى أسلوٍب عربي  كوهنا بعد نفي محض أو طلٍب محض، وهو بذلك يشير 

جميل، تأيت فيه الفاء العاطفة سببيًة جوابيًة، لنفٍي أو طلب، أي أنَّ الفاء مع كوهنا 

ل على أنَّ الثاين عاطفة قد تدلُّ أيًضا على السببية، وعلى الجوابية، بحيُث تد

 متسبٌب عن األول.

فلو لم يكن األول لم يكن الثاين، وال ُيراد هبا عموُم العطف، الذي تدل عليه 

 حروف العطف، بحيث كل واحد من األول والثاين يقع بمنعزٍل عن اآلخر.

 أو طلب، فالعطف كما 
ٍّ

فُهنا ثالثُة أشياء، ُهنا العطف، والسببية، والجوابيُة لنفي

يدل على أنَّ المعطوف والمعطوف عليه مشرتكان يف الفعل، والسببية تدّل نعرف 

على أنَّ األول سبُب الثاين، والجوابية تدلُّ على أنَّ معنى الكالم معنى الشرط، أنَّ 

 المعنى المقصود هنا معنى الشرط.

 فنحو: )جاَء محمٌد فزيٌد(، الفاء ُهنا عاطفة فقط، تدل على أنَّ ما قبلها )محمد(

وما بعدها )زيد( اشرتكا يف الفعل لكن على الرتتيب، لكن ال عالقة ألحدهما 
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باآلخر، يعني ليس مجيء محمد سبب مجيء زيد، بحيث لو ما جاء محمد، فإنَّ  

 زيًدا يجيء، ال عالقة له، فقط محمد جاء قبله، فوقع مجيء زيد بعده.

، الفاء هنا أيًضا ونحو قولك: )الخطيُب ُيسلُِّم على الناس فيخطُب الجمعة(

للعطف فقط؛ ألنَّ السالم ليس سبًبا للُخطبة، هو فقط يبين الرتتيب الذي حدث، 

أنه سلَّم بعد ذلك خطب، بحيث أن الخطيب لو لم ُيسلِّم هل كان سيخطب؟ نعم، 

 يعني ليس السالم سبًبا للخطبة، إال أنه وقع قبله.

عاطفة وسببية؛ ألنَّ السرقة ونحو قولك: )زيٌد سرق فُقطعت يُده(، الفاء ُهنا 

 سبُب القطع، ولوال السرقة ما ُقطعت يُده.

ونحو قولك: )الرجُل يسِرُق فُتقطع يُده(، الفاء ُهنا عاطفٌة وسببية، ولم ُينصب 

 أو طلب، )الرجُل يسرُق( 
ٍّ

المضارع بعدها بل ُرفع، لماذا؟ ألنَّها ليست جوابيًة لنفي

  بطلب، فتقول: )الرجُل يسرُق فُتقطُع( رفًعا.فعل مضارع مرفوع لم ُيسبق بنفي وال

فإذا قلت: )العاقُل ال يسرُق فُتقطع يُده(، الفاُء هنا عاطفة وسببية، وجوابية 

رقة والقطع الُمرتب عليها.  السَّ
ُ

 لنفي، فعاطفة عاطفٌة سببية؛ ألنَّ المعنى نفي

تب على )رجل ال يسرق فُتقطع يده( أنت تريد هنا أن تنفي قطع اليد الُمرت

، هذا معنى صحيح، ولو أردته "إنَّ الرجل ال يسرق"سرقة، وال تريد أْن تقول 

لقلت: )الرجل ال يسرق(، لكن إذا قلت )الرجل ال يسرق فتقطَع يده( فنصبت ما 

بعد الفاء، فأنت حينئٍذ ال تريد أن تقول إن الرجل ال يسرق، ال تريد أن تنفي عنه 

 السرقة، وإنما تريد أن تنفي عن
َ

ه قطع اليد المرتتب على السرقة، يعني تريد أن تنفي

األمرين عنه، وكون الثاين مرتتٌب على األول، وال تريد أن تنفي كل واحٍد عنه على 

حده، أنت تريد أن تقول إن الرجل ال يسرق، الرجل ال ُتقطع يده، فالمعنى حينئٍذ 

 ه.قائٌم على الشرط، يعني الرجُل ال يسرق، إن يسرق ُتقطع يد
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فهذا هو األسلوب الذي نتكلم عليه، بخالف األساليب السابقة، فهي ال  

 تدخل يف مسألتنا كما شرحناها واحدًة واحدة.

فإذا حملت الجملة السابقة )الرجل ال يسرق فتقطَع يده( إذا حملت الكالم 

على معنى الجواب، وجَب النصب على تقدير )العاقل ال يسرق إن يسرق ُتقطع 

نى كما قلنا نفي األمرين مًعا متسبًبا الثاين عن األول، هذا المعنى الذي يده( والمع

 األمرين عنه مًعا، بحيُث تدل على أنَّ الثاين 
َ

ُيراد هبذا األسلوب، أنك تريد أن تنفي

 متسبب عن األول.

وإن حملت الكالم على العطف الُمطلق، ال على الجواب، جاز الرفع،  

ده( إال أن المعنى حينئٍذ سيعود إلى ُمطلق العطف، )الرجُل ال يسرُق فُتقطُع ي

سيذهب معنى الجواب الذي قلناه قبل قليل، وسيكون معنى الكالم )الرجُل ال 

يسرق(، )والرجل ال ُتقطع يده( هذا المعنى حينئٍذ إذا رفعت، وال شك أنَّ المعنى 

وأما الرفع الدقيق المقصود هبذه الُجملة على النصب أم على الرفع؟ على النصب، 

 فليس خطًأ، لكنه سيعود بالجملة إلى معنى العطف الُمطلق.

لو قلت: )أنت ال ُتهمُل دروسك فرتُسب( إن نصبت )فرتسَب(  م ال  آخر:

فمعنى ذلك أنك حملت الكالم على الجواب، جعلتها سببيًة جوابيًة على معنى 

 األمرين، عدم اإلهمال والرسوب عنه، ب
َ

حيث يكون الثاين الشرط، تريُد أن تنفي

، هذا "إن ُتهمل ترُسب"، "أنت ال ُتهمل دروسك"متسبًبا عن األول، والتقدير 

المعنى الذي تريد أن توصله إليه، وإن رفعت )أنت ال هتمل دروسك فرتُسُب( كان 

 
َ

الكالم عن العطف المطلق، ال تريد أن تربط أحدهما باآلخر، وإنما تريد أن تنفي

 الرجل على حده. كل واحٍد منهما عن هذا

تقول: )أنت ال ُتهمل على كل حال(، و)أنت ال ترسب على كل حال(، فهذا  

هو المعنى إذا رفعت، تقول: )أنت ال هتمل سواء إن كنت ستنجح أو سرتسب(، 
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و)أنت ال ترسب سواًء أهملت أو اجتهدت(، وال شك أن المعنى الدقيق الذي  

 تريده العرب بمثل هذه الجملة على النصب. 

)أنت ال هتمل دروَسك فتنجح( الفاُء هنا عاطفٌة سببيٌة جوابية،  لو  ال  ا  :

فإْن نصبت كان التقدير )أنت ال ُتهمل دروسك إن لم ُتهمل تنجح(، والمراد كما 

قلنا: اجتماُع األمرين فيك، عدُم اإلهمال، والنجاح، متسبًبا الثاين النجاح من 

)أنت ال هتمل( وهذا يسبب لك النجاح، أو األول، عدم اإلهمال، تريد أن تقول: 

 تريد أن تقول: )أنت تنجح ألنك ال ُتهمل(.

وإن رفعت )أنت ال ُتهمل دروسك فتنجُح( كان ذلك على العطف الُمطلق، 

على معنى )أنت ال ُتهمل فأنت تنجُح( المعنى: أنت ال هتمُل على كل حال، 

 على شيء. ، وال تريد أن ترتب شيًئا"أنت تنجح على كل حال"و

 فإن كنتم منتبهين للمثالين..

 ...الَالب:

يف المثال األول )أنت ال هتمل دروسك  "تنجح"اتضح لكم أن  الشيخ:

فرتسب(، ترُسب معطوفة على ماذا؟ على ُتهمل، )أنت ال هتمل دروسك أنت ال 

ترُسب( معطوفة على ُتهمل، فإذا قلنا: )أنت ال ُتهمل دروَسك فتنجح( هل تنجح 

على ُتهمل؟ أنت ال هتمل أنت ال تنجح؟ ال، وإنما معطوفٌة على )ال  معطوفة

 ُتهمل( يعني أنت )أنت ال ُتهمل أنت تنجح(.

 وهذا كله جائز يف الكالم، ال إشكال فيه.

، يعني أنت تطيعهما وال تعصي، "أنت ال تعصي والديك وتطيعهما"تقول: 

 كل ذلك جائز ما دام المعنى واضًحا ومفهوًما.

بياٌن لهذا االسلوب وألمثلته، بعد أن اتضح هذا األسلوب بشيء من  ما سبق
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األمثلة، نعود إلى ما ذكره ابن مالك من أن المضارع ينتصب بـ أن مضمرة وجوبًا 

إذا وقع بعد فاء السببية، وفاء السببية ُيشرتط فيها أن تكون مسبوقًة بنفي محض، أو 

 طلٍب محض، فأمثلة مجيء فاء السببية جواًبا 
َ

لنفي أن تقول: )لم تسافر فُترضي

والديك( ويجوز أن تقول: )لم تسافر فُتغضَب والديك(، فإن أردت العطف 

الُمطلق كنت تقول: )لم تسافر فُتغضب والديك(، على معنى )لم تسافر لم ُتغضب 

 والديك(.

وإن أردت الجوابية فإنك تنصب، لم تسافر )إن لم تسافر ترضي والديك(، 

الجوابية يعني على معنى الشرط فإنك تنصب، فتقدر يف الثاين  ها علىقلنا إذا حملت

، فلهذا كان لك أن تنصب، وفهمنا أنَّك لو "إن تسافر ُتغضب والديك"لم تسافر، 

 والديك( فالعطف هنا على ماذا؟ 
َ

 قلت: )لم تسافر فُترضي

 ...الَالب:

 على الفعل فقط أو الفعل والنايف؟

 ( فيكون حينئٍذ.)إن لم تسافر ترضي والديك

 ...الَالب:

على عدم السفر، لكن لو قلت: )لم تسافر فتغضَب والديك( يعني لم  الشيخ:

 ."إن تسافر تغضب والديك"تسافر، 

هذا  "البار ال يتأخر عن بيته"وإذا قلت: )البار ال يتأخر عن البيت فتقلق أمه(، 

السببية المسبوق بنفي،  هذا المضارع الواقع بعد فاء "تقلَق "نفي، فاء هذه السببية 

فإْن نصبت كان ذلك على معنى الجوابية، يعين تريد اجتماع األمرين يف البار، 

وهما عدُم التأخر، وقلق أمه، متسبًبا الثاين على األول، تنفي عنه األول عدم التأخر 

فتقلُق "الذي يسبب الثاين، أو تنفي عنه الثاين الذي يتسبب عن األول، فإن رفعت 
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ه  كان ذلك على ُمطلق العطف، ليس على الجوابية، كأنَّك قلت )البار ال يتأخر  "ُأمُّ

 عن البيت(، )البار ال تقلُق أمه(.

ال "وإذا قيل: )ليس زيٌد ضعيًفا فُيهزم( النصب على الجوابية، على معنى 

 عنه األمرين، الضعف وما "يكوُن مِن زيٍد ضعٌف ُيسبب هزيمته
َ

، فأردت أن تنفي

وهو الهزيمة، وإن رفعت )ليس زيًدا ضعيًفا فُيهزُم( كان المعنى حينئذ  يرتتب عليه

ليس زيٌد ضعيًفا، ليس زيٌد ُيهزُم، على ُمطلق العطف، وال شك أن المعنى دائًما 

 على األول، إال أن المعنى الثاين ليس بخطأ.

ومِن ذلك أن تقول: )ال يغضُب العاقل فيفقد صواَبه(، )وال يتبلد حسه فيفقد 

 (ھ ھ ھ ے): ريَم اإلحساس(، ومن ذلك قول اهلل ك
 عن أهل النار. ،[36َاهر:]

المعنى حينئٍذ واهلل أعلم: ال يريد اإلخبار عنهم أهنم ال ُيقضى عليهم، وال يريُد  

اإلخبار عنهم أهنم ال يموتون، وإنما المعنى المراد نفي األمرين عنهما، مرتتًبا 

هم قضاٌء يسبب موهتم( يصيبهم عذاب، يصيبهم الثاين عن األول، يقول: )ال يصيب

 .[36َاهر:] (ھ ھ ھ ے)أشياء كثيرة، لكن ال تسبب لهم الموت، 

والمعنى ، [36َاهر:] (ال يقضى عليهم فيموتون)وُقرأ يف الشواذ بالرفع: 

 األمرين عنهما، على حٍد سواء، يعني ُيخرب عن أهل النار 
ُ

حينئٍذ واهلل أعلم: نفي

 عليهم، وُيخرب عن أهل النار أهنم ال يموتون. بأهنم ال ُيقضى

 (ڻ ۀ ۀ ہ)يف قراءة السبعة:  ومِن ذلك قوله 
 .[36المر ال :]

يقولون: معنى اآلية واهلل أعلم إهنم ال ُيؤذُن لهم، وإنَّهم ال يعتذرون، لو أرادوا 

اإلذن فقط ما حصلوه، ولو أرادوا االعتذار فقط ما حصلوه، وال ُيشرتط اعتذار 
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ئٌم على إذن، يعني حتى لو أرادوا أن يعتذروا مباشرة دون استئذان فإنَّ هذا لن قا

يعني لن  ،[7ال حريم:] (ۈئ ېئ ېئېئ)يكون منهم، احتجوا بذلك بآيات أخرى: 

وال يؤذن لهم )يكون هذان األمران منهم، ال ُمجتمعين وال ُمنفردين، ولو قيل: 

حينئٍذ نفي اإلذن الذي يرتتُب لجاز، ويكون المعنى  [36المر ال :] (فيعتذروا

 االعتذار الذي يرتتب على اإلذن، وهكذا. عليه االعتذار، أو نقول:
ُ

 نفي

إًذا ففاء السببية ال بد أن ُتسبق بنفٍي محض، النفي قد يكون بالحرف، حروف 

 (ھ ھ ھ ے)النفي مثل: لم، ولن، وال النافية، كقوله تعالى: 
  [36َاهر:]

كـ ليس، تقول: )ليس زيٌد ضعيًفا فُيهزَم(، وقد يكون  وقد يكون النفي بالفعل،

النفي باالسم، كقولك: )أنت غيُر ُمهمٍل فرتُسَب( إًذا فالمراد معنى النفي، وال 

ُيشرتط فيه أداٌة معينة، إال أنه اشرتط يف النفي أن يكون محًضا، لماذا؟ إلخراج 

، كأن تقول: النفي غير المحض، وُيراد بالنفي غير المحض: النفي المنت قُض بـ إالَّ

 )البار ال يتأخُر إال فتقلُق أمه(، أو )الرجل ال يسرُق إال فُتقطُع يُده(.

وكذلك النفي الُمنتقض بنفٍي آخر، كقولك: )ال يزاُل زيٌد ُيهمُل فيرُسُب(، وقد 

 نفي؛ ألنَّ  "ما زال وأخواهتا"أنَّ  "كان وأخواهتا"سبق لكم يف باب 
ُ

 "ما"ُكلُّها نفي

ُتثبت أو  "ما زال زيٌد مريًضا"نفي، وزاَل زواُل الشيء انتفاؤه، فإذا قلت:  حرُف 

  "ما"تنفي؟ ُتثبت، كيف تثبت أنه مريض وأنت قلت ما؟ ألن 
ُ

نفي، وزال نفي ونفي

 النفي إثبات.

 لهمزة التقرير، همزة التقرير كما 
َ

وُيخرج أيًضا النفي المحض؛ النفي التالي

استفهام، لكن خرجت عن حقيقة االستفهام، وصار تعرفون هي يف األصل همزة 

ُيراد هبا التقرير والتوبيخ، كأن تقول: )ألم ُتهمل فرتُسُب من قبل(، تقول ذلك 
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 تقريًرا له، وتوبيًخا له، وال تريد أن تستفهم. 

)ألم ُتهمل فرتُسُب من قبل؟( فإن أردت الجوابية ُهنا، يعني أردت بقولك  

جعل الرسوب مرتتًبا على اإلهمال، فحينئٍذ ترفع، وال  )ألم هتمل فرتسُب من قبل(

، على االستئناف، والمعنى ألم هتمل فأنت "ألم هتمل فرتسُب من قبل"تنصب، 

ترسُب من قبل، وإن أردت ُمطلق العطف، ُدون أن تجعل الثاين مرتتًبا أو متسبًبا من 

فرتُسب من  األول، حينئٍذ عطفت الثاين على األول فجزمت، فقلت: )ألم هتمل

، فحينئٍذ يخرج الكالم عن "ألم هتمل، ألم ترسب من قبل"قبل( كأنك قلت: 

 الجوابية، ويكون المراد: ُمطلق العطف والتشريك.

ې ) :-أي من النفي المسبوق هبمزة التقرير– ومِن ذلك قوله 

 )فتكوَن( انتصب ُهنا. ،[46الحج:] (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

 (ېې ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)وقوله: 
جاء الفعل مرفوُعا، احتج بذلك بعض النحويين على أن همزة التقرير  ،[63الحج:]

خروجها عن النفي المحض ضعيف؛ ألن االستفهام لم يزل تماًما عنها، فقالوا 

حينئٍذ: إذا نظرت إلى أهنا للتقرير وللتوبيخ فحينئٍذ ُتخرجها عن النصب، يف قوله: 

 .[63الحج:] (ۉ ې ېې)

 وإن رأيت أهن
َ

ا يف األصل لالستفهام ثمَّ صحبه التوبيخ، جاز لك أن ُتبقي

النصب، كقوله: )فتكون( وهذا القول له قياٌس مستقيم، وهو يعود إلى مسألة 

ُتبحث يف البالغة، وهو خروج األشياء عن معانيها األصلية، كخروج االستفهام 

يخ واالستهزاء إلى عن معناه األصلي، االستفهام إلى معاٍن أخرى، كالتقدير والتوب

 آخره.

فهل هذه األدوات عندما خرجت عن معانيها األصلية إلى هذه المعاين 
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ا؟ واكتسبت المعاين الجديدة؟  الجديدة انسلخت عن معانيها األصلية انسالًخا تامًّ

 فيها من المعنى السابق بقية؟
َ

 أم أهنا اكتسبت المعاينَ الجديدة وبقي

علم الثاين، أن معنى االستفهام لم يزل، ولكنَّه هذا خالف، والذي يظهر واهلل أ

َضُعف؛ ألنك ال تريد حينئٍذ حقيقة االستفهام، ثم اكتسب مع ذلك معاينَ أخرى 

 بحسب المعاين الجديدة.

 كلُّ ما سبق أمثلٌة للفاء السببية الجوابية بعد النفي.

 النحو؟ أواًل ما المراى بالَلب يفوالفاُء السببية الجوابية بعد الطلب..  

كل ما دلَّ على طلب، حصروها يف ثمانية أشياء، وهي األمر، نحو: )اذهب( 

تدل على طلب الذهاب، والنهي كـ )ال تذهب( تدلُّ على طلب عدم الذهاب، 

والدعاء نحو: )ربَّ اغفر لي(، )ربَّ ال تعذبني( واالستفهام نحو: )هل ذهبت؟(، 

نحو: )أال تذهب( تطلب منه تطلُب جواب السؤال، والعرض، ويكون بـ أاَل 

، نحو: )هالَّ "لوال"و  "لو ما"الذهاب لكن برفق، والتحضير ويكون بـ هالَّ و 

تذهب؟( تطلب منه الذهاب لكن بحث وتوكيد، والتمني، ويكون بـ ليت، تقول: 

)ليتك تذهب( تطلُب حصول ذهابه لكن على سبيل التمني، والرتجي ويكون بـ 

، نحو: )لعلك تذهب( تطلُب حصول ذهابه على سبيل الرتجي، هذه كم؟  لعلَّ

األجوبة "ثمانية، فغذا أضفنا إليها النفي السابق صارت تسعة، وتسمى يف النحو 

 هذا ُمصطلح. "التسعة

 وقد نظمها بعضهم بقوله: 

اَمُ   ُمر وانَه واىُع وَ   واعارِض لحضِّ

 

 تماانَّ وارُجااو كاا اك الن ااُا  ااد كَمااَ   

 األمثلة: 

)تعالى فُأكرْمك(، أو )تعالى فُأكرَمك(، أو )تعالى فُأكِرُمك(  مثاُل األمر:
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المضارع وقع بعد الفاء، والفاء وقعت بعد طلب، إًذا نقول: ننصب، نقول: )تعالى  

 فُأكِرَمك(.

 ...الَالب:

 نعم، هنا منصوب بـ أن ُمضمرة وجوًبا. الشيخ:

 ومِن ذلك قول الشاعر: 

َُ  ااااااير  َعنًَفااااااا َسااااااًيا  يااااااا نااااااا

 

 ُ ااااااااااليَمان َنَساااااااااا ريَ   إَلااااااااااى 

قال: )سيري( هذا فعل أمر، ماذا يرتتب عليه؟ )فنسرتيح(، قوله )نسرتيح( هذا  

جواب السير، جوابه يعني الذي يرتتب عليه، الجواب أوسع من الجزاء، الجواب 

ا الجزاء فهو ما كان بمعنى الشرط، فنسرتيح هو  كل ما يرتتب على ما قبله، أمَّ

 ماذا يرتتب عليه؟ نرتاح، )سيري فنسرتيح(.جواب السير، سرت طيب 

ڎ ڈ ): ومثاُل النهي: قولك: )ال ُتهمل فرتُسَب(، أو )فتنجَح(، قال تعالى

 .[81هه:] (ڈ ژ ژ ڑڑ

 َحلول ال ضب بسبب الَ يان أم عدم الَ يان؟

 بسبب الطغيان، إًذا يف هذا كقولك: )ال هتمل فرتسب( أم )ال هتمل فتنجح(؟

لكن )ال هتمل فرتسب( الرسوب بسبب اإلهمال أو عدم )ال ُتهمل فتنجح(، 

 اإلهمال؟

 اإلهمال.

 إًذا مثل: )ال هتمل فرتُسب(.

 ...الَالب:
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أنت هنا  "ال هتمل"هذا الُملبِس، هذه آية، نعم، ما لها إشكال، لو قلت  الشيخ:

 اإلهمال فقط، فتقول: ال 
َ

ذكرت النفي وذكرت اإلهمال، فلك بعد ذلك أن تراعي

رتُسب؛ ألن اإلهمال سبب الرسوب، ولك أن تراعي عدم اإلهمال، يعني ُتهمل ف

 نفي اإلهمال، فتقول: )فتنجح( ألن عدم اإلهمال سبب النجاح، كالهما جائز.

ستأيت مسألة مختلف فيها سأبينها، يعني بسبب هذا اللبس بعض النحويين 

 منعوا مسألة معينة سيأيت الكالم عليها.

 )رب اغفر لي( ماذا يكون )فُأفلَِح( قال الشاعر:أن تقول:  م ال الدعام:

 ربِّ وَفنااااااا َاااااااَل أعاااااادَل َعاااااان

 

اااااااعين يف خياااااار َ ااااااننْ    َ اااااانن السَّ

 ."فال أعدل "الجواب؟ ماذا يرتتب على ذلك؟  "رب وفقني" 

ڦ ): مثال االستفهام: أن تقول: )هل تزورين الليلة فُأكرمك؟(، قال تعالى

 .[53األعراخ:] (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

استجيب: مضارع وفع بعد  «.ه  ِمن ىاَع َأ  جَب له»ديث المشهور: ويف الح

 فاء السببية، وفاء السببية هنا وقعت بعد استفهام.

ه  من تا َب َأتوب »، «َأ  ر له»؟ ماذا يرتتب على ذلك« ه  من مس   رَ »

 «.عليه

 قال الشاعر: 

َُون ُلبنَااتا َاأرجَوا أن ُتفضاى  ه  تعر

 

و  لل   َجَساااااادِ َيرتاااااد  بعاااااا  الاااااارُّ

 أن تقول: )أال تجتهدوا فتنجَح(، ومن ذلك قول الشاعر:  م اُل العرض: 

 َيااااا ابااااَن ال ِااااراِم أاَل تاااادُنو َُ بصاااارَ 

 

موك ََمااا رأ  كَماان َ اام    َمااا َ ااد ذاادَّ

فتنجَح(، )هالَّ تزورين فُأكرمك(، قال  تجتهدُ  ومثال التحضيض أن تقول: )هالَّ  
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ق: مضارع  ،[10المناَفون:] (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ): تعالى  دَّ أصَّ

 جاء بعد الفاء، والفاء وقعت بعد التحضيض بـ لوال.

ۅ ۅ ): ومثاُل التمني: قولك: )ليتك تجتهُد فتنجَح(، قال تعالى

 .[73النسام:] (ۉ ۉ ې ې

 ومن ذلك قراءة حفص:(، قولك: )لعلك تجتهُد فتنجَح  وم ال ال رجا:

-36 اَر:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ گ)

37]. 

ما رأيتم كالنفي، ُيشرتط فيه أن يكون محًضا، واشرتاُط كونه ك والَلب:

محًضا ماذا ُيخرج؟ ُيخرج الطلب غير المحض، ماذا ُيراد بالطلب غير المحض؟ 

صه "يعني كالطلب باسم الفعل، تقول )صه( هات جواًبا له، يعني أمر يرتتب، 

 ، ترفع."فنسمُع الخطيَب 

 سمُع الخطيَب(.وكذلك الطلُب بالمصدر، نحو: )سكوًتا فن

نحو قولك: )حسُبك(، تقول: )حسُبك فيناُم الناس(  وك لك الَلب بالفبر:

قلنا اشرتاطهم كون الطلب محًضا ُيخرج الطلب غير المحض، وذكرنا ماذا يعني 

ذلك، فإذا كان الطلب غير محٍض، فالمضارع عند الجمهور واجُب الرفع، يجب 

الطلب غير محض، وجاز الكسائي وغيره أن ُيرفع، يعني ال يجوز أن ُينصب؛ ألن 

وكثيٌر من المتأخرين والمعاصرين النصب أخًذا بالمعنى؛ ألنَّ المعنى يف الجميع 

صه فنناَم أو "، "نزالي فنُكرمك أو فنُكرمك"طلب، بال شك، فُيجيزون أن تقول: 

 ."حسُبك فال تندم أو فال تندمُ "، "فهًما فتستفيَد أو فتستفيدُ "، "فلننامُ 

 شير ابن مالك إلى الخالف يف هذه المسألة يف بيٍت قادم أيًضا.وسي
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 :بعد أن انتهى من الكالم على الفاء، ذكر الواو فقال 

اااوَم َمااا ْ  َُ  َوالاااَواُو َكالَ اااا إِْن ُتِ اااْد َمْ 

 

ااااَر الَجااااَزعْ   َِ  َكاااااَل َتُ ااااْن َجلااااًدا َوُتْ 

 السببية.أنَّ المضارع بعد واو المعية ُحكمه كُحكمه بعد فاء  يقول  

، فالواو يف هذا المثال عاطفة، وتدل "ال تكن جلًدا وُتظهر الجزع" م اُل ٌلك:

أيًضا على المعية، وجوابية لوقوعها بعد نفٍي أو طلب، فإذا قصدت الجوابية 

نصبت، )ال تكن جلًدا وُتظهَر الجذع( ويكون المراد النهي عن الجمع بين 

 وإظهارك الجذع. األمرين، تنهى عنهما مًعا، كونك جلًدا،

وإن أردت ُمطلق العطف، عطفت )ُتظهر( على )تكن( فجزمته، )ال تكن جلًدا 

ال ُتظهر الجذع( ويكون المراد النهي عن كل واحٍد مهما على حده، أي ال تكن 

جلًدا وال ُتظهر الجذع، وال شك أن المعنى ُهنا على األول؛ ألن النهي عن كون 

، إًذا فالمعنى ُهنا ال ُيجيُز "ال تكن جلًدا"ول لإلنسان المرء جلًدا ذم، ال مدح، ال تق

 لك الرفع؛ لفساد المعنى.

 وأمثلة النصب بـ أن ُمضمرًة وجوًبا بعد واو المعية، بعد األجوبة التسعة.

ڀ ٺ ) مثال النفي أن تقول: )محمٌد ال ُيهمُل دروَسه وينجَح(، قال تعالى:

 .[142آل عمران:] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

سكوا بالمعنى، انظروا للمعنى، ال تكونوا كَمن يدرس يف النحو يف دائًما تم

الرياضيات، النحو ليس كالرياضيات، النحو يعتمُد على المعنى، فلهذا قد يجوز 

يف المثال أكثُر من وجٍه نحوي، لكن يختلف المعنى، فعندنا نقول: الحكم كذا، 

ذا، ويجوز كذا، أي يعني على هذا المعنى، وعندما نقول: يجوز كذا، ويجوز ك

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )جواًزا نحوًيا، لكن المعنى قد يختلف، ففي هذه اآلية: 

الواو للعطف، وللمعية، وجوابية؛ ألنَّ  ،[142آل عمران:] (ٿ ٿ ٿ
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معرفة الصابرين ترتتب على معرفة الذين جاهدوا يف سبيل اهلل، وإذا كان المعنى  

 لصابرين.على الجوابية، فإنَّك تنصُب بعدها، ويعلَم ا

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) وإذا أردت ُمطلق العطف فيجوز، فتقول:

ا يعلم اهلل الذين  ،[142آل عمران:] (ٿ ٿ ويكون المعنى حينئٍذ: ولمَّ

ا يعلم اهلل الصابرين، وهذا جائز، إال أن المعنى األول هو  جاهدوا منكم، ولمَّ

 األدق؛ ألنه يدل على الجوابية.

وتنجَح(، )تعالى وُأْكِرْمَك( يستشهدون لذلك مثاُل األمر: أن تقول: )اجتهد 

 بقول الشاعر:

 َفلااااااااااااُت اىعااااااااااااا وأىعااااااااااااوَ 

 

 إنَّ أناااَد  لصاااوَ  أن ُينااااى  ىاعياااانِ  

، يريد ادعي مع دعائي، وال يريد أن يصدر كلُّ "قلت ادعي وأدعَوا"فقلُت لها،  

ئك، فعٍل من صاحبه مستقاًل عن اآلخر، وإنما يريد ادِع مع دعائي، وأدُع مع دعا

ادعي "فلهذا نصب، قال: )وأدعَوا( أي مع، ولو جعل الواو لمطلق العطف لجاز، 

 ، وحينئٍذ يذهب معنى الجوابية."وأدُعو

 ومثاُل النهي: أن تقول: )ال ُتهمل وتنجَح(، أو )ال ُتهمل وترُسَب(.

 قال الشاعر: 

 ال تناااااَه َعااااان خلاااااَق وتاااااأتَا ِم َلاااااه

 

 عاااااار  علياااااَك إٌا َعلاااااَت ع اااااايمُ  

أن ينهاه عن األمرين مًعا؛ ألهنا واو معية، ولو جعل الواو لُمطلق العطف  أراد 

، لَضُعَف المعنى؛ ألنه ال يريد منك "ال تنهى عن ُخُلٍق، وال تأِت مثله"على معنى 

أن تنهى عن ُخلق، بعض األخالق جميلة، وبعضها سيئة، إًذا فالمعنى هو الذي 

أن هذه األمثلة يف هذا الباب قد يجب يجيز لك أكثر من وجه، لذا قال النحويون 

فيه وجه أو وجهان أو ثالثة أو أربعة أو خمسة، كل ذلك بحسب المعنى، ال قاعدة 
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 له وال ضابط إال المعنى.

 مثال الدعاء: أن تقول: )ربِّ اغفر لي وأسعَد(.

 مثال االستفهام أن تقول: )هل تزورين الليلة وُأكرَمك(، قال الشاعر: 

 كم وي ااااااااااونَ أَلاااااااااام أُك جااااااااااارَ 

 

ة واإلخاااااامُ    بينِاااااا وبيااااانَ م الماااااوىَّ

 )أال تجتهُد وتنجَح(. م اُل العرض: 

 )هال تجتهُد وتنجَح(. وم ال ال حضي :

 )ليتك تسافُر وتحصُل العلم(. م ال ال منا:

 ،[27األنعام:] (مخ جس حس خس مس حص): ومن ذلك قراءة حمزة وحفص

 نجمع األمرين، ُنرد وال ُنكذب.فنصب؛ ألنه أراد المعية والجوابية، أي يا ليتنا 

ولو جعل الواو للعطف، لمطلق العطف لكان المعنى واهلل أعلم: يا ليتنا ُنرد، 

يا ليتنا ال ُنكذب بآيات ربنا، فيضُعف المعنى الُمراد؛ ألنَّ ُبنية أهل النار حينئٍذ ليس 

 فقط العودة إلى الدنيا، وإنما ُمنيتهم أي يعودوا وُيؤمنوا.

 ."لعلك تستعجُل ونأكَل غداءنا"ي: أن تقول ومثال الرتج

 الفاء انتهينا منها.

 ...الَالب:

لعلك تستعجُل ونأكل "نعم، قلنا هذه معية، هنا معية، يف الواو معية،  الشيخ:

، يعني لعلك تجمُع لنا األمرين، استعجالك، وأكل غدائنا، يعني لعله "غداءنا

 يكون منك استعجال، ويكون منا أكٌل لغدائنا.

 ...الَالب:
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 "لعلك تجتهُد وتنجح"معية، إذا قلت:  "فتنجَح أو وتنجَح "الفاء،  الشيخ: 

 يعني لعله يكون منك اجتهاٌد ونجاح.

 ...الَالب:

المعية، معية يعني أن يحدث األمران منك، ال ُيشرتط أن يكون مًعا يف  الشيخ:

الجتهاد يكون وقٍت واحد، قد يكون يف وقٍت واحد، وقد يكون يف أكثر من وقت، ا

 قبل النجاح، لكن المراد أن يحدث منك.

السببية قد ُتفهُم من األسلوب، وال ُتفهُم من األلفاظ؛ ألن المعاين أوسع كثيًرا 

من اللفاظ، فإن اللفظ الواحد قد يدل على معنى معين، ثم إذا دخل يف أسلوب، قد 

ينة منها وإنما من تفهم أنت من هذا األسلوب أشياء، ال من ألفاظها، من لفظة مع

ترقب هذا األسلوب، أما واو المعية فهي تدل على الجمع بين األمرين، يعني لعله 

يكون منك اجتهاد ونجاح، أما إذا أردت بكالمك السببية فتأيت بالفاء، )لعلك 

 تجتهُد فتنجح(.

أسلوٌب ثالث أيًضا يف هذا األسلوب نفسه، وهو أن تحذف الفاء  وسيأيت

 ."اجتهد تنجح"، أو "لعلك تجتهُد تنجح"والواو، تقول: 

وحينئٍذ سينجزم الفعل المضارع مع أن الفعل المضارع من حيث المعنى 

النجاح مرتتب على االجتهاد أيًضا، فلهذا أعادوها إلى الشرط، وكل ذلك 

الجواب، ألن قلنا إن الجواب أوسع من معنى الجزاء والشرط، على معنى شرط، 

 ى ما قبله.والجواب كل ما ترتب عل

فالسببية والمعية والشرط كله مرتتٌب على ما قبله، فالرتتب ربما هو الذي 

 يوحي بمعنى السببية.

 ...الَالب:
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 المعية صرفة، ماذا تعني بالصرفة؟ الشيخ:

 ...الَالب:

ال ُيشرتط، ال يشرتط أن تفعل األمرين يف وقت واحد يف زمن واحد يف  الشيخ:

عية أن يحذف األمران منك، نعم أن يصدر منك، مكان واحد، وإنما معنى الم

، االجتهاد ال يكون يف زمن النجاح، وإنما يكون "لعلك تجتهُد وتنجُح "فلهذا قلنا: 

 قبل النجاح، إنما المراد لعله يكون منك االجتهاد ونجاح.

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 لرابع عشر بعد املائةالدرس ا
زء الثاني[

ُ
 ]اجل

﷽ 
 

د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فنُؤكُد على ما قلناه يف آخر الكالم مِن أنَّ هذه األساليب جميًعا، سواًء فاُء 

)اجتهد وتنجَح(، وكذلك الشرط  السببية كـ )اجتهد فتنجَح(، وواو المعية نحو:

)إن تجتهد تنجح( وما سيأيت من الجواب من الجزم بجواب الطلب، نحو: )اجتهد 

 تنجح(.

كل هذه يسمى الثاين فيها جواًبا، وقلنا إنَّ المراد بالجواب: أن يكوَن الثاين 

 مرتتًبا على ما قبله، بأي نوع من أنواع التَّرتب، وإن كان يف جواب الشرط، ُسمَّ 
َ

ي

 جواًبا، فإن لم يكن يف الشرط فإهنم يسمونه جواًبا، فهو هنا يسميه 
َ

جزاًء، وُسّمي

 جواًبا، فنقول: جواب النفي، أو جواب الطلب، جواب األمر، جواب النهي.

وبما أنه جواب، أي أنه مرتتٌب على ما قبله، فإنَّ هذا ُيفهم السببية، كما أشرنا 

هنا مفهومة من األسلوب، يعني من كون الثاين إلى ذلك من قبل، إال أن السببية 

مرتتًبا على األول، وليس مفهوًما من كلمة معينة، من لفظٍة معينة، إال ما كان يف 

 أسلوب فاء السببية، فإن السببية مفهومة من فاء السببية، ومن األسلوب مًعا.
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عية كنا قد انتهينا من الكالم على نصب المضارع بعد فاء السببية وواو الم

المسبوقتين بنفٍي محض، أو طلٍب محض، وذكرنا األمثلة والشواهد على ذلك، 

والنحويون يف آخر الكالم على ذلك، على هذه المسألة يذكرون تمرينًا جمياًل، 

 ."ال تأكل السمك وتشرب اللبن"وهو قولهم: 

رينات الذي يذكرها النحويون من أجل جمع المعلومات مهذا التمرين من الت

ية وتطبيقها بحسب المعنى، يريدون من الطالب أن يجمع المعلومات التي النحو

 درسها من قبل، وأن يطبقها تطبيًقا صحيًحا بحسب المعنى.

فالنحو ليس مجرد أحكاٍم وألفاظ، بل هو حكٌم ولفٌظ ومعنى، ال بد أن تصح 

 كل هذه األشياء، وأن تجتمع.

زم والرفع والنصب، لكن مع ولذلك يقولون: يجوز يف هذا المثال نحوًيا الج

 اختالف المعنى.

فالجزم: )ال تأكل وتشرب( فالواو ُهنا عاطفٌة عطًفا ُمطلًقا، أي تنهاه عن 

األمرين كالًّ على حده، تقول له: )ال تأكل السمك(، وتقول له: )ال تشرب اللبن( 

حٍد منهما فمعنى ذلك أنك منعته منهما منًعا ُمطلًقا، سواًء فعلهما مًعا أو فعل كل وا

 منفرًدا، منعتهما منه.

ال تأكل السمك وتشرب "النصب، فتقول: )ال تأكل وتشرَب(،  :والوجه ال اين

، فالواو هنا للمعية، وهي كما ترْون مسبوقٌة أيًضا بنهي، فصارت جوابية، "اللبن

فإذا نصبت كما المعنى كما شرحنا من قبل أن تنهاه عن األمرين ُمجتمعين، تقول: 

بينهما، ال تجمع بين أكل السمك وُشرب اللبن، لكن ال تنهاه عن غير  ال تجمع

 ذلك، ال تنهاه عن فعلهما منفردين.

 هذا هو معنى النصب كما شرحناه من قبل.
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الرفع، فتقول: )ال تأكل وتشرُب(، )ال تأكل السمك وتشرُب  :والوجه ال الا 

 اللبن( فالواو هنا يف الحقيقة تحتمُل شيئين:

 َين.إما ا  ئنا 

 .وإما ذالين 

إما استئنافية فالكالم مستأنف من جديد، غير مرتبٍط بما قبله، تقول: )ال تأكل 

السمك( هنيته عن ذلك وانتهى الكالم، ثم تستأنف كالًما جديًدا ُتخرب وتقول: 

)وتشرُب اللبن( يعني أنت تشرُب اللبن، إذا قلنا إن الواو استئنافية، فمعنى ذلك 

 فقط، وأما الثاين فأنت تخرب عنه أنه يشرب اللبن.أنك هنيته عن ذلك 

أن تكون الواو حالية، يعني ال تأكل السمك حالة كونك تشرُب  :والوجه ال اين

اللبن، أي ال تأكل السمك يف هذه الحالة، فمعنى ذلك أنك تنهاه عن األول يف حالٍة 

 معينة، ال ُمطلًقا.

 تأكل السمك يف الوقت الذي تنهاه عن أكل السمك يف وقِت ُشربه اللبن، )ال

تشرب اللبن(، لكن لك أن تأكل السمك فإذا انتهيت تشرب اللبن، فمعنى ذلك أنه 

ال ينهاه عن الجمع بين األمرين، وإنما ينهاه عن األول حالة كونه يفعل الثاين، لكن 

 لو فعلهما خلف بعض متعاقبين ال مانع من ذلك.

ن، أرادوا من هذا التمرين أن يمرنوا فهذا هو مراد النحويين من هذا التمري

باختالف المعاين على مثل هذا المثال، وأمثلة  الطالب على المعلومات المختلفة

أخرى أيًضا، ولم يكن من مرادهم الطب، كما قد يفهم بعضهم، فيقول: إنما هنوا 

عن ذلك؛ ألن الجمع بينهما مضٌر طبًيا، ال عالقة للنحويين بذلك، فلذا يقول 

ال تأكل السمك وتشرَب "يون المتقدمون، يقول مثاله لو قال السيد لعبده: النحو

 ، من باب التحكم، مجرد مثال فقط."اللبن
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 ...الَالب:

ال عالقة لنا بالطب، يعني النحويون المتقدمون ال عالقة لهم بالطب،  الشيخ:

فقط من واآلن طبًيا يقولون ما يضر، لكن ال عالقة لنا هبذه المسألة، هم يقولون 

عندما تكلم على  باب لو قلت كذا وكذا، فلهذا أذكُر لشيخنا ابن عثيمين 

هذا المثال، كان يتكلم يف مسألة شرعية، ثم ذكر مسألة الجمع وكذا تضر أو ال 

تضر، وأهنا طبًيا اآلن يقولون أهنا ال تضر وما يف عالقة بينهما، ثم قال: ماذا نقول يف 

، فقط نقول لهم: ليس هذا "وتشرب اللبن ال تأكل السمك"قول النحوين 

 (، يعني ليس هذا من علمكم يف الطب.@00:11:07)

أن النحويين يقصدون ذلك، والنحويون  وما كان ذلك إال أنه فهم 

يقصدون ذلك، فيذكرون عدة أمثلة، لو قال السيد لعبده كذا وكذا وكذا، ليفرقوا 

 .لك بين النصب والرفع والجزم باختالف المعاين

 : مم بعد ٌلك  ال ابن مالك

 َوَبْعااااَد َ ْياااارِ النَّْ ااااا َجْزًمااااا اْعَ ِمااااْد 

 

 إِْن َتْساااُفِ  اْلَ اااا َوالَجاااَزاُم َ اااْد ُ ِصاااْد  

: إذا وقع المضارُع جزاًء بعد األجوبة التسعة غير النفي، ولم يقول  

، لو تذكر فاء السببية وال واو المعية فإنك تجزم المضارع، يريد األسلوب السابق

أتيت باألسلوب السابق ولكنك لم تذكر الفاء والواو وقصدت الجزاء، فإنك 

 "أكرمك"هذا الطلب أمر،  "تعالى"تجزم، تقول: )تعالى ُأكرْمك( بالجزم، 

مضارع وقع يف جواب الطلب، ولم يقرتن بالفاء وال بالواو وقصدتَّ الجزاء، 

 فُحكمه الجزم، على معنى )تعالى إن تأِت ُأكرمك(.

 ،[151األنعام:] (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ)ال تعالى: ق

 ،[25مريم:] (ی ی ی ی جئ)، وقال تعالى: "تعالْوا إن تأتوا أتُل "
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 يعني إن هتزي تساقط، يعني أنه مضارع يراد به الجزاء. 

، وتقول: )يا "إال هتمل تنجح"وتقول يف النهي: )ال هتمل تنجح( على معنى 

ُأكرمك(، وتقول: )أال تجتهُد تنجح(،  رب اغفر لي أسعد(، وتقول: )هل تزورين

لعلك تستعجُل نأكل "، و "ليتك تسافر تحصل العلم"و)هالَّ تجتهُد تنجح(، و 

 ، وتقول: )نزالي ُأكرْمك(، وتقول: )فهًما تستفد(."غداءنا

 قال عمرو بن اإلطنابة الخزرجي: 

 و ااااولِا ُكلَّمااااا َجَشااااأ  وجا اااات

 

 م اَنااااااِك ُتحمااااااد  أو َتساااااا ريحا 

جواًبا  "ُتحمدي": اسُم فعل بمعنى الزمي، ثم جاء الفعل المضارع مكانِك  

 وجزاًء له، غير مقرتن بالفاء وال بالواو فانجزم، فقال: تحمدي، ولم يقل: تحمدين.

َإن  لت.. المضارع هنا مجزوم، َما جازمه ذينئَ ؟ ما ال   يجزمه؟ 

 َالجواب يف المسألن  والن مشَوران:

 و الذي جزمه، يقولون: مجزوٌم بجواب الطلب.الطلب السابق ه :األول

ر، أي )تعالى إن تأِت أكرمك( إْن هذه  :والفول ال اين أنَّ الجازم أداُة شرٍط ُمقدَّ

المقدرة هي التي جزمته، فحينئٍذ يعيدون هذا األسلوب إلى أسلوب الشرط، وهذا 

 هو قول الجمهور.

ن يف نصبه، إال أن ابن وهذه مسألٌة ُتذكر يف جزم الفعل المضارع، ونحن اآل

 ذكر هنا لمناسبتها وارتباطها بفاء السببية وواو المعية. مالك 

قلنا إذا وقع المضارع يف األجوبة التسعة غير النفي، ولم تأت الفاء وال الواو 

 وقصدت الجزاء، يعني المعنى على تقدير شرط.

ينئٍذ يجُب إن لم تقصد الجزاء، إذا كان المعنى ليس على معنى الجزاء، فح
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رفع المضارع، فإذا جزمته كان على معنى الجزاء والشرط، وإذا رفعته لم يكن على 

 معنى الجزاء والشرط.

فعٌل  "يفيدين"مثاله: قولك: )أعطني كتاًبا ُيفيدين(، )أعطني كتاًبا يِفدين(، هنا 

مضارع، يمكُن أن يكون جواًبا ألعطني، يعني ماذا يرتتب على إعطائك الكتاب؟ 

أنه جواٌب وجزاء  "ُيفيدين"طني كتاًبا ماذا يرتتب عليه؟ يفيدين، فإن قصدت من أع

أعطني كتاًبا إن ُتعطنيه "، على معنى "أعطني كتاًبا ُيفدين"للطلب جزمت، فقلت: 

 ."ُيفدين

 وإن قصدت أعطني كتاًبا مفيًدا رفعت.

معنى إًذا فالجزم على معنى الشرط، والرفع على معنى اسم الفاعل، أو على 

 االسم المشتق.

 ،[103ال وبن:] (ڱ ڱ ڱ ڱ ں): مثال ذلك: قوله 

مضارع جاء بعدها فعل األمر )ُخذ(، اتفق السبعة على الرفع هنا  "تطهُرهم"

إن  ،[103ال وبن:] (ڱ ڱ ڱ ڱ)فنقول: إن المعنى ماذا؟  "تطهُرهم"

 مطهرًة لهم؟ [103ال وبن:] (ڱ ڱ ڱ ڱ)؟ أم المعنى "تطهرهم"تأخذها 

، يقولون على الرفع، فيكون المضارع بمعنى "ُمطهرةً "معنى على الرفع، ال

 االسم المشتق، يعني ُخذ من أموالهم صدقة ُمطهرة.

 ، ُخذ من أموالهم صدقة إن "ولو جزمت يف الكالم على معنى الجزاء لصحَّ

 ."تأخذها ُتطهرهم

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): وقال 

 .[6-5مريم:] (ڍ ڍ ڌ
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بالرفع والجزم، عند السبعة، بعضهم قرأه بالرفع  "ُيرثني"ل المضارع ُقرأ الفع 

يرُثني، وأنا أقول إن المعنى هب لي من لدنك ولًيا وريًثا، وبعضهم قرأ بالجزم، 

 ."هب لي من لدنك ولًيا إن هتبه لي يرْثني"فيكون المعنى 

ذروها  ،[73األعراخ:] (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ): وقال 

تأكل: هذا مضارع، وقد جاء  ،[73عراخ:األ] (ۇئ ۆئ)يعني الناقة، 

، وقد قرأ السبعة بالجزم، فجعلوها على معنى الجزاء، ذروها "ذروها"جواًبا لألمر 

 ."إن تزورها تأكل"

 ،[73األعراخ:] (ۇئ ۆئ)وقرأ أبو جعفر وهو من العشرة بالرفع: 

 ، يعني ذروها حال كوهنا آكلًة من الظِّلة."ذروها آكلةً "فنقول: إن المعنى 

تربع لنا نكفي "وهذا األسلوب يكُثر استعماله اآلن، كأن تقول مثاًل: 

، أو الرفع "إن تتربع نكفي محتاًجا"، لك الجزم إن أردت الجزاء، يعني "محتاًجا

يعني تربع لنا حالَة كوننا كافين محتاًجا، من حيث المعنى العام، ثم تدقق يف 

هذا الفعل؟ فحينئٍذ المعنى  المعنى هل المقصود أنك إذا تربعت لهم سيفعلون

 على الجزاء، أم المعنى أهنم اآلن يكفون محتاًجا وأنت تتربع لهم يف هذه الحالة؟

فالمعنى ال شك أنه يختلف، فنحن عندما نقول: يجوُز نحوًيا، يعني يجوز يف 

 الصناعة، أما المعنى فهو يختلف، وال بد أن تدقق يف المعنى.

 : مم  ال ابن مالك

اااا َأْن َتَضاااا ْ  َوَ اااْرطُ  َْ  َجاااْزَم َبْعاااَد َن

 

 إِْن َ ْباااااااَ  الَ ُىوَن َتَفااااااااُلَ  َيَفااااااا ْ  

سبق أن المضارع ُينصب بـ أن ُمضمرًة وجوًبا إذا وقع بعد فاء السببية أو واو  

، ثم ذكر ابن "ال هتمل وتنجَح "، "ال هتمل فتنجَح "المعية الواقعتان بعد هني، نحو: 

تا انجزم المضارع، فنقول: )ال ُتهمل تنجح(، وهنا مالك أن الفاء والواو إذا ُحذف
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يف هذا البيت أنه ُيشرتك لجزم المضارع، الواقع جواًبا لنهي أن يكون  يذكر 

 المضارُع متسبًبا عن المنهي عنه، يعني متسبًبا عن عدم الفعل.

فإذا قلت: )ال هتمل تنجح( صحَّ الجزم؛ ألنَّ عدم اإلهمال سبُب النجاح، وال 

معناها عدُم اإلهمال،  "ال هتمل"تقول يف الجزم: )ال ُتهمل ترُسب(؛ ألنَّ  يصح أن

 وعدُم اإلهمال سبُب الرسوب؟ أم ليس سبًبا للرسوب؟

 ليس سبًبا للرسوب، فال تصح الجملة عندهم.

بون ذلك بأنَّ الجزم ال يصح إال إذا صح أن تضع  موضع النهي،  "أن ال"وُيقرِّ

 وهذا المذكورة يف البيت.

 ال:ق

اااا َأْن َتَضاااا ْ  َْ  َوَ اااْرُط َجاااْزَم َبْعاااَد َن

 

 إِْن َ ْباااااااَ  الَ ُىوَن َتَفااااااااُلَ  َيَفااااااا ْ  

فإذا صح أن تضع )إن ال( ُتدغم )إال( موضع النهي صحَّ المثال يف الجزم،  

نو سبب السالمة،   "أال"فتقول: )ال تدُن من األسد تسلم يا محمد( ألنَّ عدم الدُّ

 تقدير إال تدنو تسلم.

يصح أن تقول: )ال تدُن من األسد يأُكْلَك(؛ ألنَّ عدم الدنو ليس سبب  وال

 األكل.

 عدم الدنو  بب السالمن أم  بب األك ؟

سبب السالمة، فحينئٍذ يجب يف المثال الثاين الرفع، )ال تدُن من األسد 

تكون جملة، ما لها عالقة بـ يأكلك،  "ال تدنو من األسد"يأُكُلك(، فحينئٍذ 

ليست جواًبا، الجواب يعني الثاين مرتتب على األول بأي صورة من  "يأكلك"

ليست  "يأكلك"جواب ألهنا مرتتب إًذا تنجزم، لكن  "تسلم"الصورة، هنا ال، 

، يعني ال تدُن من األسد هو يأكلك إن دنوت "يأكلك"جوابًا، هذه جملة جديدة، 
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 .[6لمدمر:ا] (ۈ ٴۇ ۋ)منه، فهذه جملة، وهذه جملة، ولهذا قرأ السبعة:  

قلنا إذا رفعت المضارع بعد الطلب، فيكون على معنى الجزاء أم على معنى 

ۈ ٴۇ )االسم المشتق؟ على معنى االسم المشتق، إًذا معنى اآلية واهلل أعلم، 

يعني ال تمنن مستكثًرا، وال يصح هنا الجزم؛ ألنَّ عدم المنَّة  ،[6المدمر:] (ۋ

 ليست سبب االستكثار.

مهور يف المسألة، هم الذين يشرتطون هذا الشرط يف الجزم هذا هو قول الج

 فقط، دون النصب.

والكسائي والكوفيون ال يشرتطون هذا الشرط، ويجعلون الجزم بعد النهي 

 كالنصب بعد النهي.

يصحان، سواٌء ترتب على عدم الشيء أم ترتب على وجود الشيء، فلهذا 

هتمل فرتُسَب( هذا عند الجميع يف يجوز عندهم أن تقول: )ال هتمل فتنجَح(، )ال 

عندهم، فإذا قلت:  "ال هتمل ترسب"النصب، فيصح يف الجزم )ال هتمل تنجح(، 

، "ال هتمل ترسب"، يعني ال هتمل إال ُتهمل تنجح، وإن قلت: "ال هتمل تنجح"

، فلك أن ُتقدر الفعل فقط، ولك أن تقدر الفعل "ال هتمل إن هتمل ترُسب"يعني 

 المنفي.

 ،[61هه:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ): قال 

فالفعل )ُيسحتكم( جاء منصوًبا بعد فاء السببية، وهو مسبوٌق بنهي، و)ُيسحتكم( 

 اإلسحات مرتتٌب على االفرتاء أم على عدم االفرتاء؟ على االفرتاء.

 إًذا على الوجود والَّ على عدم الفعل؟ على وجوده.

وا الجزم على النصب، النصب إًذا فهذا يدل على قول الكوفيين، يعني هم حمل
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ما يف مشكلة عند الجميع، فلهذا هذه اآلية أيًضا يف النصب، فقالوا القياس أن 

الجزم يكون كالنصب، ال داعي لتخصيص الجزم هبذا الحكم، استدلوا ببعض 

يف  الشواهد أيًضا يف الجزم، كقول أبي طلحة رضي هلل عنه للنبي 

 ."ال ُتشرف ُيصبك سهمٌ "أحد: 

ك: مضارع وانجزم، مع أنه جواٌب لإلشراف أم لعدم اإلشراف؟ جواٌب يصب

 لإلشراف، ماذا يصبه؟ إذا أشرف.

 إًذا ال ُيشرتط أن يكون الجواب للعدم.

ُجون نحو هذا األثر، بأن يجعلوا  بداًل مِن  "ُيصبك"والبصريون ُيخرِّ

جائز، ، وهذا من حيث النحو "ال ُتشرف ال ُيصبك سهمٌ "، كأنه قال: "ُتشرف"

يجوز أن يكون الثاين بداًل من األول، وال يقطع بين األمرين إال المعنى، المعنى 

أن يجعل الثاين جواًبا لألول؟ يعني  ◙المراد بالكالم، هل أراد أبو طلحة 

 ، فهي حجٌة قاطعة؟"ال تشرف إن تشرف يصبك"

 "؟ال يصبك سهٌم يا رسول اهلل"أم أن المعنى على البدلية؟ أراد أن يقول: 

 فعلى البدلية، وإن كان ظهر الكالم على األول؟ واهلل أعلم.

 :  مم  ال ابن مالك

اااااَل  ََ َعاااا   َْ  َواألَْمااااُر إِْن َكاااااَن بَِ ْياااارِ ا

 

 َتنِْصااااااْب َجَواَبااااااُه َوَجْزَمااااااُه اْ ااااااَباَل  

سبق أنه ُيشرتُط يف الطلب أن يكون محًضا؛ لُينصب المضارع بعده، بعد الفاء  

الشرط ُيخرج الطلب غير المحض، والطلب غير المحض ما كان والواو، وأنَّ هذا 

طلًبا بغير فعل األمر، أو ما كان أمًرا بغير فعل األمر، كالطلب باسم الفعل، نحو: 

، أو "سكوًتا فنسمع الخطيب")صه فنسمُع الخطيب(، وكالطلب بالمصدر نحو: 

ألشياء جاء بغير ، هنا األمر يف هذه ا"حسبك فينام الناس"الطلب بالخرب كقولك: 
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 ."افعل"فعل األمر  

، "افعل"ذكر ابن مالك ُهنا أنَّ المضارع يف مثل ذلك، يعني إذا كان األمر بغير 

فالمضارع حينئٍذ ال ُينصب، وإنما ُيرفع؛ ألنَّ الطلب غيُر محض، إذا كان الطلب 

، ليس بـ افعل فهو طلٌب غيُر محض، والمضارع بعد فاء السببية والمعية ال ينتصب

بل يرتفع، وذكرنا من قبل أن الكسائي وغيره، وكثيًرا من المتأخرين المعاصرين 

أجازوا النصب أخًذا بالمعنى؛ ألن المعنى يف الجميع هو معنى الطلب بال شك، 

حتى لو كان طلًبا غير محض إال أنه يدل على الطلب، فلهذا أجازوا أن تقول: 

أو فنناُم(، )فهًما فتستفيُد أو فتستفيَد(، )نزالي فنكرَمك أو فنُكرُمك(، )صه فنناَم 

 )حسبك فال تندَم، أو فال تندُم(.

 هذا بالنسبة للنصب.

 النصب بعد الَلب  ير المح  يجوز أو ال يجوز؟

 عند الجمهور ال يجوز، وعند بعض العلماء يجوز.

ا الجزم، الجزم بعد الطلب غير المحض، كما قلنا اسم الفعل والمصدر،  وأمَّ

زم، جزم المضارع، فإن المضارع ينجزم بعدها اتفاًقا، والمضارع إنما أما الج

وجزمه اقبال( يعني ينجزم بعد الطلب إذا حذفنا الفاء والواو، وهذا قول ابن مالك )

إذا حذفت الفاء والواو فالمضارع ينجزم بعدها اتفاًقا، بال خالف، فتقول: )صه 

 ومنها قوله:  أسمعك(، و)نزالي أكرمك(، و)حسبك ينم الناس(،

 م انِك ُتحمد  أو َتس ريحا

إًذا فالخالف يف النصب دون الجزم، وهذا مما يقوي قول الكسائي بجواز 

النصب؛ ألن الجزم متفق على جوازه، فال مانع من حمل النصب على الجزم 

 حينئٍذ.
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 :  مم  ال ابن مالك

َجااا ُنِصااْب  ااا الرَّ
 َوالِ ْعااُ  َبْعااَد الَ اااِم َِ

 

 ا إَِلااااى ال ََّمنِّااااا َينَْ ِسااااْب َكنَْصااااِب َماااا 

من األجوبة التسعة التي ذكرناها، جواُب التمني، كما سبق، وهنا يذكر ابن  

أن هناك خالٌف يف الرتجي فقط، هل هو من األجوبة التي ينتصب  مالك 

 المضارع بعدها؟ بعد الفاء والواو أم ال؟ 

، إًذا ما حكم فالبصريون والجمهور ال يعدون الرتجي من هذه األجوبة

 المضارع بعد الرتجي؟

 الرفع.

والكوفيون يعدون الرتجي من هذه األجوبة، ويحملونه على التمني، وهذا 

َلَعلَّي )الذي سرنا عليه من قبل؛ ألنه الراجح، ويستدلون على ذلك بقراءة حفص: 

َمَواِت َفأَ 36َأْبُلَغ اأْلَْسَباب )  .[37-36 اَر:] (وَسىطَّلَِع إَِلى إَِلِه مُ ( َأْسَباَب السَّ

فعل مضارع واقع بين الفاء، فاء السببية، وفاء السببية هذه  "أطلع"وقوله 

ترجي، ومع ذلك انتصب المضارع على قراءة حفص، وإن كان  "لعلي"ُسبقت بـ 

مرتفًعا يف قراءة غيره، فدل ذلك على جواز األمرين، يجوز أن تنصب، اعتداًدا 

 قلناه من قبل، من جعل الفاء عاطفة.برتجي، ولك أن ترفع، على ما 

وقول الكوفيون هنا متجه، سماًعا وقياًسا، سماًعا لقراءة حفص، وقياًسا لو لم 

يرد سماٌع يف المسألة لكان قياسه على التمني قياٌس مطرد ومقبول؛ ألن التمني 

 والرتجي دائًما يتفقان يف األحكام.

كلها التي ينتصب فيها  قد ذكر المواضع الخمسة هبذا يكون ابن مالك 

التي بمعنى حتى  "أو"المضارع بـ أن مضمرة وجوًبا، وهي بعد الم الجحود، وبعد 

أو إال، وبعد حتى، وبعد فاء السببية وواو المعية المسبوقتين بنفي محض أو طلب 
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 محض. 

 ...الَالب:

مل ال هت"اإلعراب إذا قلت مثاًل يف )ال ُتهمل فتنجح(، قلنا لك يف نحو  الشيخ:

، يعني "ال هتمل فتنجح"لك أن تجعل الفاء عاطفة عطًفا مطلًقا، فتقول:  "فتنجح

ال هتمل "ال هتمل فال تنجح، وإن جعلتها ناصبًة وإن نصبت المضارع بعد فـ 

، فمعنى ذلك أنَّ تنجح منصوب بـ أن مضمرة، وأْن والفعل ينسبك منهما "فتنجح

لى اسٍم مثله، فيقولون إن مصدر، وهذا المصدر اسم، فال بد أن ُيعطف ع

المعطوف عليه هو مصدٌر متصيَّد مما قبله، وهذا الذي يسمونه بالعطف على 

يعني ال يكن منك إهماٌل  "ال هتمل فتنجح"المعنى أو على التوهم، فمعنى قولك 

 فنجاح.

ربما تسمعون أحياًنا أقدر هذا التقدير، يعني ال يكن منك إهمال فنجاٌح، قالوا 

والفعل اسم فال بد أن ُيعطف على اسٍم مثله، وهذا  "أن"التقدير؛ ألن هكذا يكون 

المعطوف عليه، قد يأيت اسًما صريًحا يف بعض األمثلة، وقد ال يأيت فيتصيده 

 تصيًدا.

ويتضح األمر أكثر عندما نصل إلى نصب بـ أن مضمرة جواًزا، يف نحو قولك 

(، اجتهادك: اسم، وتنج
َّ

ح: فعل، فلهذا تنصب تنجَح )اجتهادك وتنجح أحب إلي

ل، فتعطفه على هذا االسم الظاهر  ليكون الفعل مع أنَّ المضمرة مصدر مؤوَّ

 الموجود، نقول: هذا ما فيه مشكلة.

 فإن لم تجد االسم تتصيده تصيًدا لكي تستقيم الصناعة.

 ...الَالب:

ويف اإلعراب تقول: )تنجَح( منصوب بـ أن مضمرة وجوًبا؛ لوقوعها  الشيخ:
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بعد فاء السببية، فإن سئلت المعطوف على ماذا؟ تقول: معطوف على مصدٍر 

 متصيد.

 ..الَالب:

 ال بأس؛ ألن المراد أن يكون نطقك صحيًحا. الشيخ:

 :  مم  ال ابن مالك

 َوإِْن َعَلااى اْ ااَم َخااالَِص َِْعاا   ُعَِااْ  

 

 َتنِْصااااااااُبُه َأْن َمابًِ ااااااااا َأو ُمنَْحااااااااِ ْخ  

على النصب بـ أن مضمرة وجوًبا، يعود إلى النصب بـ أن بعد أن انتهى بالكالم  

مضمرة جواًزا؛ ألنه سبق أن ذكر موضًعا من مواضع النصب بـ أن مضمرة جوازًا، 

وهو بعد الم التعليل، وشرحنا ذلك، فاآلن يذكر المواضع األربعة الباقية من 

 مواضع نصب المضارع بـ أن مضمرًة جواًزا، فيقول:

 َم َخااالَِص َِْعاا   ُعَِااْ  َوإِْن َعَلااى اْ اا

 

 َتنِْصااااااااُبُه َأْن َمابًِ ااااااااا َأو ُمنَْحااااااااِ ْخ  

: المضارع إذا ُعطف على اسٍم خالص، خالص من ماذا؟ من يقول  

 مشاهبة الفعل، فإنه ينتصب بـ أن مضمرًة جواًزا.

 وقوله يف البيت:

 ُمنَْحِ ْخ  َأو َمابًِ ا َأنْ  َتنِْصُبهُ 

 َيه مال  روايا :

 :ه.نصب األولى 

 :ينصبه. وال انين 

 :تنصبه. وال ال ن 

 ألمرين: "نصبه"أقوى هذه الروايات روايًة وقياًسا 
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األول: أنَّ األفضل يف جواب )إْن( إذا كان مضارًعا أن ينجزم، متى ما كان  

 الشرُط ماضًيا، تقول: )إن جاء زيٌد ُأكرْمه أو ُأكرُمه( متى ما كان فعل الشرط ماضًيا.

، فإن جعلت تنصبه أو "تنصبه"و  "ينصبه"و  "نصبه"ا والذي جاء عندنا هن

، فذهب اللفظ وجاء فعاًل ماضًيا، "نصبه"ينصبه فمعنى ذلك أنك رفعته، وإن قلنا 

فحينئٍذ يزول هذا اإلشكال، وإن كان الوجهان جائزان النصب والرفع يجوز؛ لقول 

 ابن مالك:

ُعَك الَجَزا َذَسن َْ  َوَبْعَد َماَض َر

مه أحسن، وقوله: )ثابًتا أو منحذف( بالتذكير، يعود إلى رفعه حسن، وجز

 ."أن"تذكير الحرف 

قد قلنا من قبل إنَّ الكلمة إذا أردت هبا لفظها جاز لك فيها التذكير، وجاز لك 

فيها التأنيث، وأنتم ترون يف هذه األبيات أن ابن مالك أحياًنا يعاملها معاملة 

 ؤنث.المذكر، وأحياًنا يعاملها معاملة الم

والمراد باالسم الخالص من شبه الفعل، يعني ال ُيقصد به معنى الفعل، وذلك 

بأن يكون اسًما جامًدا، كالمصدر، أو يكون اسًما مشتًقا ال يحل الفعل محله، اسم 

خالص من مشاهبة الفعل إما أن يكون اسًما جامًدا، ومن األسماء الجامدة: 

حل الفعل محله؛ ألن االسم المشتق إذا المصدر، أو يكون اسًما مشتًقا لكن ال ي

حل الفعل محله يعمل عمله، وإذا لم يحل محله لم يعمله عمله، وصار يف حكم 

 الجامد.

:)
َّ

 أمثلة ذلك أن تقول: )اجتهاُدك وتنجَح أحب إلي

اجتهادك: مبتدأ مرفوع وهو اسم، والواو حرف عطف، وتنجح: فعل مضارع، 

يصح أن تقول: )وتنجُح( فلهذا تقول العرب و ال يصح أن تعطفه على االسم، فال 
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بالنصب، فيكون منصوًبا بـ أن مضمرة جواًزا، وتكون مضارع وأن مصدًرا  "تنجَح "

اًل معطوًفا على المصدر الصريح، ولو أظهرت  اجتهادك "لجاز، فتقول  "أنْ "مؤوَّ

 
َّ

، وتقول: "فقرك وتنجو من الحرام أحسُن لك"، وتقول: "وأن تنجح أحب إلي

 تأخرك وتسلم من الزحام أرفُق بك(، وهكذا.)

واألمثلة كثيرة، تقول مثاًل: )بالقوِة ونتمسك بديننا( أو نقول: )القوُة ونتمسَك 

 بديننا سبيُل التقدم( أي القوة وأن نتمسك بديننا سبيل التقدم.

تقول: )نبقى أحبًة بالصرب ويتحمل بعضنا بعًضا( يعني بالصرب وأْن يتحمَل 

 ا، وهكذا.بعضنا بعًض 

 ومن ذلك قول ميسون الكلبية: 

 َوُلااااااابُس َعباااااااامَة وتفااااااارَّ َعيناااااااا

 

ااااُ وِخ    أذاااابُّ إلاااااَّ ِماااان ُلاااابس الشُّ

( بالنصب؛ ألنه مضارع ُعطف على اسٍم صريح، ُلبس،   فقالت: )وتقرَّ

، يعني ولبُس عباءٍة وقرارة عيٍن، وقال اآلخر:   والمعنى: ولبس عباءٍة وأن تقرَّ

اااااا و  لاااااا ُ ااااالي  ً ا ُمااااامَّ أعِفَلاااااهُ إنِّ

 

اااا عاَاااِت البفااارُ    كاااال َّوِر ُيضااارُب لمَّ

، يعني قتلي "قتلي")إنِّي وقتلي سليًكا ثم أعقله( أعقله: مضارع معطوٌف على   

، وإنما أتى بالمضارع، فوجب أن ُينصب، "عقلي"وعقلي، إال أنه لم يأِت باالسم 

ا على المصدر الصريح، فتقدر قبله أن، فتكون أن والفعل مصدًرا مؤواًل معطوفً 

 فيصح الكالم.

هذه خرافة عند بعض الجاهليين، أن  "كالثور ُيضرب لما عافت البقرُ "وقول: 

البقر إذا عافت، يعني رفضت أمًرا معينًا، ُيضرُب الثور، فإنَّ هذا يجعلها ترضى بما 

 يراد منها.

 وقال: 
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 َلااااااوُ توقااااااُض ُمعاااااا ِّ     ااااااي   
 

 طربااي  َمااا ُنُااُو أإثاار إثراب ااا علاا      
  

 أي لوال توقع معرتٍ فإرضاؤه.

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ )ومن ذلك قراءة غير نافع: 

 .[51الشور :] (جب حب خب مب ىب يب جتحت

ثم عطف على قوله  ،[51الشور :] (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ)

 .[51الشور :] (جب حب خب) ثم عطف ،(حئ مئ ىئ يئ) وحًيا

تقدير )أو منصوٌب بـ أن مضمرة جواًزا، وال [68اإل رام:] (ڤ ڤ)

إرسااًل(، يعني ما كان لبشر أن يكلمه اهلل إال وحًيا أو إرسااًل، يعني يرسل إليه 

 إرسااًل.

 ولو قلت: العلم بماذا؟ العلم بالجد وترتك الكسل كذلك.

، فهذا "إياك والسَهر وهتمَل دروسك"، اعطف عليه مضارًعا، "إياك والسهر"

 أسلوب.

سم خالص، فإن ُعطف المضارع على اسٍم قلنا ال بد أن يكون معطوًفا على ا

غير خالص، يعني على اسٍم يشبه الفعل، يعني على اسم بمعنى الفعل، فحينئٍذ ال 

 ُينصب، وإنما ُيرفع.

هنا موصولة بمعنى  "أل"كأن تقول: )المجتهُد وينجُح هو زيٌد( الُمجتهد 

ا مبتدٌأ مرفوع، الذي، يعني الذي يجتهُد وينجُح هو زيٌد، فإذا قلت: المجتهُد: هذ

وينجُح الواو عاطفة، عطفت فعاًل مضارًعا على ماذا؟ على اسٍم خالص أم غير 

خالص؟ غير خالص، وقد تكلمنا على هذه المسألة من قبل من باب العطف، 
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 يجوز أن تعطف المضارع على اسٍم مشتٍق بمعنى الفعل.

 ...الَالب:

ر، ولو أردت أن تحله هذا اسٌم صريح خالص؛ ألنه مصد "اجتهاُدك" الشيخ:

اعطف عليه  "أن تجتهد"، فإذا قلت: "أن تجتهد"بالفعل لكنت تقول ماذا؟ 

مضارًعا، ستعطف المضارع بالرفع وال بالنصب؟ ستعطفه بالنصب، وأن )أْن 

حله بمضارع  "المجتهدُ "تجتهد وأْن تنجح( لكي يصح الكالم، أما إذا قلت: 

 )الذي يجتهد(ما يف أن، وهكذا.

 بي
َ

 ٌت وهو البيت األخير، وهو قوله:بقي

 َوَ اا َّ َذااْ ُخ َأْن َوَنْصااب  َِااا ِ ااَو 

 

اْ َباااْ  ِمنْاااُه َماااا َعاااْدل  َرَو   ََ  َماااا َمااارَّ 

 هذا سنرتكه إن شاء اهلل إلى أول الدرس القادم. 

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين.

 

¹ 
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 عد املائةالدرس اخلامس عشر ب
 اجلزء األول
﷽ 

 
د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الطيبة، 

الثين ليلة االثنين، الحادي والعشرين من شهر المحرم، من سنة خمٍس وث

وأربعمائٍة وألف، ونحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقُد 

بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الخامس عشر بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن 

 مالك عليه رحمة اهلل.

كنا قد تكلمنا يف الدرسين الماضيين على باب إعراب الفعل، وعرفنا أنه يريد 

مضارع، وتكلم يف هذا الباب على رفع الفعل المضارع ونصبه، بالفعل الفعل ال

 البيت 
َ

وعقده كما عرفنا يف تسعة عشر بيًتا، شرحنا منها ثمانية عشر بيًتا، وبقي

 األخير.

 :  وَيه يفول

 َوَ اا َّ َذااْ ُخ َأْن َوَنْصااب  َِااا ِ ااَو 

 

اْ َباااْ  ِمنْاااُه َماااا َعاااْدل  َرَو   ََ  َماااا َمااارَّ 
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مواضع التي ينتصُب فيها الفعل المضارع بـ أن ُمضمرًة ال فبعد أن ذكر 

وجوًبا وجواًزا، ذكر هنا أنه ال ُينصب بـ أن مضمرة يف غير هذه المواضع، وعرفنا 

 أهنا عشرة، إال يف شواهد قليلة، فُيحكُم عليها بالشذوذ وال ُيقاُس عليها.

يحفرها، ومِن )مرُه يحفرها( أي: ُمره أن  وِمن ه ْ الشواهد  ول بع  العرب:

ذلك قول آخر: )خذ اللص قبل يأخذك( يعني قبل أن يأخذك، والمشهور يف هذه 

العبارة قول العرب: قبل أن يأخذك، لكن ُسمع عن بعضهم أنه قال: قبل أن 

 يأخذك، ومن ذلك قول الشاعر:

اااااا ُخباَ اااااَن َواِجااااادَ  ََ َلاااااْم َأَر  ِمْ َل ََ 

 

ااُت َنْ ِسااا َبْعااَد َمااا كِااد ُّ   َْ نَ َْ َعَلااهَوَن َْ  َأ

 قالوا: أراد بعد ما كدت أن أفعله. 

 (گ گ گ گ ڳ ڳ)ومن ذلك قراءة عيسى بن ُعمر: 
بالنصب، وهي قراءٌة شاذة، أما قراءة الجمهور السبعة والعشرة:  [18األنبيام:]

 بالرفع على القياس. [18األنبيام:] (ڳ)

وهي قراءٌة  [64الزمر:] (ھ ھ)قالوا: ومن ذلك قراءة الحسن: 

ونصُب الفعل المضارع بعدها  "أن"ة، وأحسن ما يكون فيه ذلك، أي حذُف شاذ

 إذا تكررت يف الكالم، إذا جاء مثلها يف الكالم.

 ومن ذلك قول طرفة بن العبد البكري يف ُمعلَّقته: 

اِجاارِ َأْذُضااَر اْلَوَ ااام ااا َهااَ ا الزَّ ََ  َأاَل َأيُّ

 

اا اِ  َهاا  َأْنااَت ُمْفِلاادِ   َد اللَّ ََ  َوَأن َأْ اا

ن ذلك أنه قال بعد   فقوله: )أال أيها هذا الزاجر أحضر( أي: أن أحُضر، وحسَّ

 ذلك: )وأن أشهد اللذات(.

ومن ذلك قول بعض العرب يف المثل المشهور: )تسمَع بالمعيدّي خيٌر من أن 
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 تراه( يريد أن تسمع؛ ألن التقدير سماعك بالمعيدي خير من رؤيتك إياه. 

 الفعل المضارع بعدها قوالن:وبعد فإن يف حذف أن ونصب 

ه  يجوز أن نح خ أن وننصب ال ع  المضارع بعدها يف  ير المواض  

 العشرة؟

 قوالن:

ما اختاره ابن مالك هنا، وهو قول الجمهور، جمهور البصريين  :األول

وجمهور النحويين، الذين يرون أنه ال يجوز حذف أن ونصب الفعل المضارع هبا 

 ، إال شذوًذا، كما ُسمع يف هذا شواهد وال يقاس عليه.يف غير المواضع العشرة

قول جمهور الكوفيين بجواز حذفها ونصب المضارع بعدها  :والفول ال اين

ُمطلًقا؛ استشهاًدا بالشواهد السابقة على قاعدهتم يف القياس على القليل، وإن 

 خالف القياس.

ا، هناك وننصب الفعل المضارع بعده "أن"وهذه المسألة عندما نحذف 

ونرفع الفعل المضارع بعدها، فهذا  "أن"مسألة أخرى شبيهٌة هبا، وهي أن نحذف 

ثم ُيرفع المضارع بعدها، فهذا أكثُر  "أن"أكثُر يف اللغة، الموضع ألن، لكن ُتحذُف 

 يف اللغة، ومع ذلك فيه قوالن:

حذف هنا، إذا قيد الشذوذ ب أنه جائٌز قليل، وهذا ظاهر كالم ابن مالك :األول

، األكثر يف كالم "أن"أن ونصب المضارع بعدها، وهذا هو األكثر عند حذف 

أن ُيرفع المضارع بعدها، وعلى ذلك خرجوا قوله  "أن"العرب عندما ُتحذف 

  [24الروم:] (ۋ ۅ ۅ)تعالى، قالوا: التقدير المشهور يف اآلية: 

راءة وارتفع المضارع بعدها، ويتخرج على ذلك أيًضا ق "أن"ثم ُحذفت 
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 أي: تأمروين أن أعبَد. [64الزمر:] (ھ ھ)الجمهور: 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب )ومن ذلك قراءُة نافع: 

 .[51الشور :] (حب خب

 تقدير: أْن ُيرسل، فحذف أن، وارتفع المضارع بعدها.

 وهذا هو األشهر روايًة يف قول طرفة السابق: 

اِجرِ َأْذُضَر اْلوَ  ا َهَ ا الزَّ ََ  َ امَأاَل َأيُّ

والنصب روايٍة أخرى أقل شهرة، وكذلك هو المشهور يف المثل المشهور: 

)تسمع بالمعيدي خيٌر من أن تراه( فهذا القول األول، أن حذف أن وارتفاع 

 المضارع بعدها جائز ولكنه قليل يف اللغة.

أنه كحذف أن ونصب المضارع، يعني شاذ، وال  :والفول ال اين يف المسألن

 عليه.يجوز القياس 

 فهذا ما يتعلق بشرح البيت األخير، ونعقب عليه ببعض الفوائد.

فمن هذه الفوائد المثل الذي قلناه، أو ذكرناه، )تسمع بالمعيدي خير من أن 

ة بن  تراه( له قصٌة مشهورة، فأول َمن قاله النعمان ابن ماء السماء، قاله عن شقَّ

 عليه، 
َ

فعندما رآه قال: )تسمع بالمعيدي ضمرة من بني هنشل، فقد ُذكر له، وُأثني

ة: )أبيَت اللعن إنما يعيش المرء  خير من أن تراه( ألنه احتقر جسمه، فقال شقَّ

بأصغريه قلبه ولسانه( فُأعجب به كثيًرا، وقال: )بل أنت ضمرة بن ضمرة 

 النهشري(.

)أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(، هذا  وه ا الم   َيه روايا ، أ َرها:

ر، بعدها يف الكثرة، )ألن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(، لكن ُسمع أيًضا األكث
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أنَّ بعضهم قال: )تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(، وهذا احتججنا هبا قبل قليل،  

وأقلُّ ما سمع فيها قول بعضهم: )تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(، واحتججنا 

عن قليل منهم، إال أن النحويين  هبا، كل ما صح عن العرب احتج به، ولو كان

يبينون ذلك قلًة وكثرة، أكثر العرب يقول كذا، وبعضهم يقول كذا، وقليل منهم 

 يقول كذا، وهذا من حرصهم وإنصافهم يف نقل هذه اللغة.

 فهذه فائدة.

 فائدٌة أخرى أيًضا تتعلق ببيت الشاعر:

َعَله َْ  َبْعَد َما كِد ُّ َأ

ر إلى عامر بن ُجوين، أو عامر بن الطفيل، أو هذا البيت ُينسب يف المشهو

غيرهما، قال له يف امرئ القيس، بعد ما أضافه، ثم همَّ أن يغدر به، وأن يأخذ إبله، 

ويذهب، لكن ما فعل هذا الهم، فقال هذا البيت، يقول كانت غنيمة عندي، 

دها يعني رد "هننهُت نفسي"الخباسة هي الغنيمة، كانت غنيمة ولكنني لم أفعل، 

 ."بعد ما كدت أفعله"وكففتها بمشقة، 

أنَّ أْن محذوفة، والمضارع بعدها منصوٌب هبا، أي بعد ما  الشاهد عند ه الم:

كدت أن أفعله، وردَّ الجمهور هذا، بأن قالوا: إنَّ أْن يف خرب كاد قليٌل أو ضعيف؟ 

ال تقرتن بـ وقد شرحنا ذلك يف باب أفعال المقاربة، فإنَّ األفصح أو األكثر فيها، 

أن، أال تقرتن بأن، وهذا الوارد يف القرآن العظيم، ويف أكثر كالم العرب، فحمله 

 على هذا القليل أو الضعيف ال وجه له.

وإنما تخريج البيت أن الشاعر أراد أن يقول بعدما كدت أفعلها،   ال الجمَور:

ن يعني الفعلة، ثم حذف األلف، ونقل حركة الهاء وهي الفتح إلى ما  قبلها، وسكَّ

، قالوا: وهذه ُلغيَّة معروفة عند بعض القبائل، "بعد ما كدتُّ أفَعله"الهاء، فقال: 
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وخاصًة يف شمال الجزيرة، كطيٍئ وغيرها، يقولون يف المؤنث نحو ذلك، وهذه 

، "هنٌد أنا ُأكرمه"اللُّغية لها بقايا اآلن يف لهجات بعض الناس، إذ يقولون مثاًل: 

 ونحو ذلك.، "مررُت به"و

لكم اهلل بِه، "ونقل بعض اللغويين عن رجٍل من طيٍء أنه قال:  بالفضِل ذو فضَّ

 ، يريد فضلكم اهلل هبا، ثم فعل ذلك، فقال: َبه."والكرامة ال ُتفضلكم اهلل َبه

 وعلى ذلك يخرُج البيت من هذه المسألة، ويدخل يف مسألة أخرى.

 ة.لكن يبقى للمسألة شواهد أخرى، ولكنها قليل

وهذه المسألة وهي حذُف أن قبل الفعل المضارع لها استعماٌل كثير، وخاصًة 

ال بد "، و"أريُد أسافر"يف كالم الناس اليوم، فيدخُل يف ذلك، نحو قولهم: 

منعته "، و"أتمنى تفوز"وال شك تقدُر على ذلك، و "أقصُد تأيت معي"، و"تذهب

ٌر من كالم الناس على ذلك، ، وكثي"أمرته يصاحبك"، و"أرغمته يكتب"، و"يغيب

فنقول: األفضل حينئٍذ أن يرفع أم ينصب المضارع؟ أن يرفعه؛ ألن حذف أن ورفع 

 المضارع هذا جائٌز عند الجمهور، ولكنه قليل، لكنه يبقى يف حيز الجواز.

ا نصب المضارع بعد حذف  فالجمهور يمنعونه، إال فيما ُسمع، وال  "أن"أمَّ

 فيون فيجيزونه، أو جمهور الكوفيون يجيزونه.يقيسون عليه، وأما الكو

 فهذا ما يتعلق هبذا الباب، باُب إعراب الفعل، وعرفنا أنه يريد رفعه ونصبه.

ويبقى يف إعراب الفعل المضارع بعد رفعه ونصبه جزمه، فعقد باًبا خاّصا 

 مستقاًل بعد ذلك لجزم المضارع، وسماه 

 باب عوامل اجلزم

كان األفضل أن يجعله فصاًل؛ ألنه تابٌع لما قبله، إال أن ابن مالك جعله باًبا، و

، فاصطالح له، وال "فصل"هذه عادته يسي الفصول أبواًبا، إال فيما ندر يقول 
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 مشاحة يف االصطالح. 

 يف أربعن عشر بيً ا، يفول يف أولَا:  وعفد ه ا الباب

 .بِاااااَل َواَلَم َهالًِبااااا َضااااْ  َجْزَمااااا695

 

ااااااَِاااااا اْلِ ْعاااااِ  هَ ااااا   َ ا بَِلاااااْم َوَلمَّ

َمااا696  َْ  .َواْجااِزْم بِااإِْن َوَمااْن َوَمااا َوَم

 

ٌْ َمااااااااا  اااااااااَن َأْيااااااااَن إِ  َأَ  َمَ ااااااااى َأيَّ

ٌْ َمااااا697  ااااى َوَذااااْرخ  إِ  .َوَذْيُ َمااااا َأنَّ

 

 َكااااااااإِْن َوَباااااااااِ ا األََىَواِ  َأْ ااااااااَما 

م  هذه ثالثُة أبيات ذكر فيها ابن مالك   جوازم المضارع، وهي تقسَّ

 قسمين:

 .القسم األول: ما يجزم مضارًعا واحًدا، وهي أربعُة أحرف 

  القسم الثاين: ما يجزم مضارعين، وهي أدوات الشرط الجازمة، وهي ثنتي

عشر أداة، وهي: )إن، وإذما، وَمن، وما، ومهما، ومتى، وأيَّان، وأين، وحيثما، 

 عشرة أداة.فتصبح ثنتي  "كيفما"وأنَّى وأيُّن(، هذه إحدى عشرة، ُيضاف إليها 

نحتاج إلى أن نتكلم عن كل أداة من هذه األدوات الجازمة، ونبدُأ بما يجزم 

 مضارًعا واحًدا.

مما يجزم مضارًعا واحًدا: الُم الطلب، الالم التي ُيطلُب هبا  الجازم األول

شيء، فإن كان الطلب من أعلى ألدنى ُسميت الم األمر، كطلب من الرب للعبد، 

عه، أو من الرئيس للمرؤوس، أو من األب للولد، أو من القوي أو من النبي ألتبا

 .[7الَالَ:] (ڃ ڃ ڃ ڃ چچ)للضعيف، ونحو ذلك، كقوله تعالى: 

 الالم: الم أمر، وينفق: مضارع مجزوم هبا.

وإن كان الطلب من أدنى ألعلى ُسميت الم الدعاء، كعكس ما ُذكر من قبل  

 .[77لزخرخ:ا] (ٹ ٹ ڤڤ)نحو: قول أهل النار لمالك: 
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وإن كانت من مواٍز لمواٍز ُسميت الم التماس، كقولك: )ليعطني زيٌد قلًما( 

الم التماس، وزيٌد هذا زميلك، وهذا كله من مراعاة المعنى واألدب، وإال فهي 

تسمى هنا عند أغلب النحويين: الم األمر، إما تغليًبا؛ ألنه األكثر، أو أنَّ األمر قد 

 يكون حقيقًة ومجاًزا.

على كل حال هو اصطالٌح للنحويين يسمون كل ذلك بالم األمر، وأما حركة 

الم األمر فهي الكسر، إال إْن دخلت عليها الواو أو الفاء، فاألكثر حينئٍذ فيها 

السكون، أو دخلت عليها )ثم( فاألكثر حينئٍذ الكسر والسكون جائز، كقوله تعالى: 

 .[58النور:] (ے ۓ ۓ ڭ)

ېئ ېئ )واو أو فاء أو ثم، ويف قوله تعالى: مكسور، لم ُيسبق ب

 .[186البفرة:] (ېئ ىئ

 (ژ ڑ ڑ ک)ساكن، هذا باتفاق القراء، ويف قوله تعالى: 
 .[82ال وبن:]

 أيًضا ساكنة.

 .[15الحج:] (خت مت ىت يت جث مث ىث)وقال تعالى:  

 وهكذا.

 فهذا هو الجازم األول.

الطلب( التي ُيطلُب هبا وأما الجازم الثاين مما يجزم مضارًعا واحًدا فهو )ال  

ترك الفعل، وهي ال الناهية، فإن كان النهي من أعلى ألدنى ُسميت ال النهي، أو ال 

 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ) ،[13لفمان:] (ڤ ڦ ڦڦ)الناهية، نحو: 
 .[81هه:] (ڎ ڈ ڈ) ،[40ال وبن:]
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ې ې )وإن كان من أدنى ألعلى سميت ال الدعاء، أو ال الدعائية، نحو:  

 .[286قرة:الب] (ى ى ائ ائەئ

وإن كانت مواٍز لمواٍز ُسميت ال االلتماس، أو ال االلتماسية، نحو: )ال تتأخر 

 يا زميلي عن الدرس(.

 .[94هه:] (ڳ ڳ ڱ)وقوله تعالى: 

هل ال ُهنا ، [94هه:] (ڳ ڳ ڱ): ♠قاله هارون ألخيه موسى 

 دعاء أم التماس؟ أم تحتمل؟

ن الموازنة، وإن أخذنا إن أخذنا باإلجمال، التماس؛ ألن بينهما شيء م

 النبوة بدعاء 
َ

بالتدقيق والتحقيق، وقلنا إن موسى أفضل، وهارون إنما ُأعطي

موسى، وهارون نبي، وموسى رسول، ففيه أفضلية، ويجب على هارون أن يطيعه، 

 فيكون حينئٍذ هذا من هارون دعاء.

د َمن الشاهد: أنَّ هذا يحتمل؛ ألنك قد تجد َمن يقول إنه التماس، وقد تج

يقول إنه دعاء، وإال فهي تسمى عند أغلب النحويين ال النهي أو ال الناهية، إما 

 يف هذا البيت:  تغليًبا، أو ألن النهي يكون حقيقًة ومجاًزا، وقول ابن مالك 

 َهالًِبا َواَلمَ  باَِل 

 ما إعراُب هالًبا؟

، "طالًبا هبا ال إذا كنت"حال. أي اجزم المضارع هبما حالة كونك طالًبا هبما، 

، أي طالًبا هبا الرتك، فلهذا سماهما "ال إذا كانت طالًبا هبا"طالًبا هبا الفعل، و

 كلتيهما بالطلب.

ا، نحو: )لم أذهب(،  الجازم ال الا والراب  مما يجزم مضارًعا واحًدا: لم ولمَّ
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ا أذهب(.  و)لمَّ

ڳ )وقال تعالى: ، [3اإلخالَ:] (پ ڀ ڀ ڀ)قال تعالى: 

 .[14الحجرا :] (ڳ ڳ ڱ ڱڱ

 يتفقان يف أمور، ويختلفان يف أمور، يتفقان يف ماذا؟

يف الجزم، ويتفقان يف النفي، ويتفقان يف القلب، قلب زمان المضارع إلى 

، ويتفقان يف الحرفية، يعني إذا أردت أن تبحث ستجد أشياء، ويتفقان يف 
ّ

الُمضي

يهما، نحو: )ألم االختصاص بالمضارع، ويتفقان بدخول همزة االستفهام عل

ا تذهب،   .[1الشر :] (ۀ ہ ہ ہ)تذهب( ألمَّ

 وقال الشاعر: 

يُب َواِزعُ  ا أصُحو والشَّ ُفْلُت ألمَّ ََ 

 ََ ْ من األمور ال ا ي  فان َيَا، وال   يَمنا االَ راَ، وي  ر ان يف أمور:

ا"للنفي الُمطلق، و "لم"أنَّ  األمر األول: ا لُمطلق "لمَّ النفي،  لنفي الُمتصل، لمَّ

ا"لُمطلق النفي، أما  "لم"أما  فهو للنفي المتصل إلى زمن المتكلم، عندما  "لمَّ

ا معنى ذلك أن هذا المنفي يبقى فيه النفي إلى زمن التكلم، فلهذا يجوُز  تنفي بـ لمَّ

 أن تقول: )لم أذهب األمس، وذهبُت اآلن، أو وذهبُت قبل قليل(.

جلس(، إًذا فهذا النفي انقطع أم لم ويجوُز أن تقول: )محمٌد لم يجلس ثم 

 مطلق، ما معنى مطلق؟ يعني قد ينقطع وقد يتصل إلى زمن 
ٌ

ينقطع؟ انقطع، نفي

 التكلم، هو نفي مطلق.

 ...الَالب:

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): نعم، مطلق، فلهذا قال  الشيخ:
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 .[1اإلنسان:] (ۉ ې ې ې 

لم يكن شيًئا مذكوًرا ثم  معنى اآلية: ثمَّ صار شيًئا مذكوًرا، فلهذا نفى بـ لم،

ا، ال  صار شيًئا مذكوًرا بعد ما خلق اهلل آدم إلى آخره، وكل ذلك ال يجوز يف لمَّ

ا، ال تقل:  ، ما ينقطع نفيها، "محمٌد لما يجلس ثم جلس"يجوز أن تقطع نفي لمَّ

 نفيها متصل إلى زمن التكلم.

ا لنفي مما يفرقان فيه )لم ولما( أن لم للنفي المط األمر ال اين لق، كما قلنا، ولمَّ

المتوقع القريب، فإذا قلت: )لم أصل( نفيت وصولك، نفًيا ُمطلًقا، قد تكون بعيًدا، 

قد تكون قريًبا، كالمك ليس فيه دليل على ذلك، فقط فيه أنك لم تصل، لكن إذا 

ا أصل( نفيت الوصول، ودللت على أنَّ الوصول قريب، الوصول لم  قلت: )لمَّ

 قريب.ينقطع، لكنه 

ا( يف األمور التي فيها  فلهذا تجد عندما تنظر يف بالغة الُقرآن تجد أنَّه يأيت بـ )لمَّ

ا ُقرب حقيقي، أو ُقرب مجازي، كما يف قوله تعالى:  ڳ ڳ ڳ )ُقرب، إمَّ

 .[14الحجرا :] (ڱ ڱڱ

يعني هذا فيه كبشارة لهم، أو هذا الذي ينبغي أن يدخل اإليمان بسرعة يف 

 .[8َ:] (ۀ ہ ہ ہ)ارة لهم بذلك، وقال تعالى: قلوبكم، أو بش

وهذا يف سياق التهديد والوعيد، يعني ماذا يقولون عذاب، لكنَّ ذلك سيكون 

ا يجتمع  قريًبا؛ ألنَّ يوم القيامة قريٌب على كل حال، فلذلك ال يجوز أن تقول: )لمَّ

ير صحيح، الضدان(؛ ألنَّ ذلك ُيشعر أنَّ اجتماعهما قريب، ليس ُمحتمل، وهذا غ

 إنما تقول )لم(، )لم يجتمع الضدان(.

ا يجوز حذفته باطراد لدليل، يعني  األمر ال الا مما يفرقان فيه: أن مجزوم لمَّ

المضارع الذي بعد لما يجوز أن يحذف باطراد لدليل، بخالف لم، فال يجوز أن 
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يحذف المضارع بعده ولو وجد دليل، فلهذا يجوز أن تقول: )قاربُت المدينة 

 ولما(، يعني ولما أدخلها، أو نحو ذلك.

 ، يعني ولما يقتنع، بخالف لم."حاولت اقناعه ولما"تقول: 

مما يفرقان فيه )لم ولما( أنَّ لم تصاحُب الشرط، يعني تأيت مع  األمر الراب 

ا( كقوله تعالى:   (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ)أدوات الشرط دون )لمَّ
 .[67الما دة:]

 .[11الحجرا :] (حت خت مت ىت يت جث)

ا(.  وال يجوُز هذا يف )لمَّ

فهذا أهم ما يجتمعان فيه، وما يفرتقان فيه، فهذه األدوات األربع التي تجزم  

 فعاًل مضارًعا واحًدا، وكلها حروف.

أما األدوات التي تجزم فعلين مضارعين وهي أدوات الشرط الجازمة، وقلنا 

ازمة هي )إِن( بكسر إنَّها ثنتي عشر أداة، فالجازم األول من أدوات الشرط الج

الهمزة، وُسكون النون، وهي ُأمُّ أدوات الشرط، متى تقول أم الباب؟ مع األكثر، 

أكثر األدوات استعمااًل هي األم، وهي حرٌف باتفاق، إْن حرٌف باتفاق النحويين، 

 (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ)تقول: إن تأت ُأكرمك، 
 .[284البفرة:]

 .[38األن ال:] (ہ ہ ہ ہ)

 .وهكذا

 ما معناها؟ داللتها؟ وظيفتها؟ فائدهتا؟

هي موضوعٌة لمجرد تعليق جواهبا على شرطها، ُدون داللٍة على شيٍء آخر، ال 
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داللة على زمان، أو مكان، أو عاقل، أو غير عاقل، أو غير ذلك، هي فقط لمجرد  

تعليق جواهبا على شرطها، دون داللٍة على شيٍء آخر، خالف األدوات األخرى 

 ستأيت.التي 

 وأما إعراهبا فإهنا ُتعرب إعراب الحروف؛ ألهنا حرف.

ا ماٌا يفال يف إعرابَا؟ ًٌ  إ

إن: حرف شرٍط يجزم فعلين، ال محل لها من اإلعراب، مبنيٌة على السكون، 

 كبقية الحروف.

، وهي مثُل إْن يف المعنى "إذ ما"من أدوات الشرط الجازمة:  والجازُم ال اين

 واالستعمال.

 ، قال الشاعر: "إن تأت أكرمك"إذ ما تأيت أكرمك( كما تقول: تقول: )

ااار باااه اااك إٌ َماااا تاااأتا ماااا أناااَت آم   وإنَّ

 

 ُتل ااااااا َماااااان إياااااااْ تااااااأمُر آتَيااااااا 

 الجواب: ُتلفي، قلنا هي يف المعنى واإلعراب كـ )إن( إًذا ما معناها؟ 

عراب مجرُد تعليق جواهبا على شرطها ُدون داللٍة على شيٍء آخر، وإعراهبا كإ 

 على السكون، 
ٌ

الحروف، نقول: حرف شرط ال محل له من اإلعراب مبني

 واختلف النحويون يف نوع )إذ ما( على قولين:

يف القول األول أهنا اسم شرٍط  "إْذ ما"أنَّها اسُم شرط، ال حرف،  :الفول األول

وهذا ال حرف، لَما؟ قالوا: ألهنا يف األصل إْذ الظرفية، دخلت عليها ما الزائدة، 

كما نعرف  "إذ"صحيح، متفق عليه، أصلها إذ الظرفية، دخلت عليها ما الزائدة، و

 اسم؛ ألهنا ظرٌف لما مضى من الزمان.

قالوا: إنَّ االسمية تبقى فيها وال دليل على انتفاء االسمية عنها، هذا قول الُمربِّد 
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راج والفارسي، وهذا القول له حٌظ من القوة، وعندهم يك وُن معناها وابن السَّ

 حينئٍذ مجرد تعليق الجواب على الشرط؟ أم يكون معناها معنى متى؟ 

يكون معناها معنى متى؛ ألنَّ إذ ظرف، ظرف زمان، إًذا تكون مثل متى كما 

 "إذ ما تأيت أكرمك"سيأيت؛ ألن متى هي الدالة على الظرفية المكانية، فيكون معنى 

)متى(، كإعراب الظروف، ظروف  متى تأيت ُأكرمك، ويكون إعراهبا كإعراِب 

 
ٌ

الزمان، إال أهنا مبنية، إًذا ظرف زمان مبني، نقول: ظرف زمان يف محل نصب، مبني

 على السكون.

الزائدة عليها  "ما": أهنا حرف شرٍط ال اسم، ودخوُل "إذ ما"يف  والفول ال اين

، "إذ"رت حقيقة غي "ما"غيَّر حقيقتها، وقلبها من اسٍم إلى حرف، لَما؟ قالوا: ألنَّ 

فجعلتها للزمان المستقبل، وإذ كما نعرف يف الزمان الماضي، وإذا كانت يف الشرط 

فكل الشرط ال يكوُن إال يف المستقبل، فلهذا انتفت عنها االسمية، هذا قول سيبويه 

 وابن مالك والجمهور.

 ...الَالب:

 نعم، أهنا حرف، ولذلك قال ابن مالك:  الشيخ:

ٌْ َماااااااااااااااااااااا  اَوَذااااااااااااااااااااااْرخ  إِ

 

 َكااااااااإِْن َوَباااااااااِ ا األََىَواِ  َأْ ااااااااَما 

، أي مجرد تعليق جواهبا على شرطها دون "إن"فعندهم يكون معناها معنى  

 داللٍة على زمان، وإعراهبا كإعراب الحروف ال محل لها من اإلعراب.

اسم شرط  "َمن"، و "َمن"من أدوات الشرط الجازمة هو  والجازم ال الا

ى ماذا؟ هي تدل على تعليق جواهبا على شرطها مع الداللة باتفاق، معناها تدل عل

على العاقل، يعني هي يف األصل موضوعة للداللة على العاقل، ثم تضمنت 

، ال تقول ذلك إال إذا كان "َمن ُتكرم ُأكرم"الشرط، ثم ُضمنت الشرط، نحو: 
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 الُمكرم عاقاًل. 

 .[123النسام:] (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)قال تعالى: 

َمن تكتب "ة على العاقل، فال ُتستعمل مع غير العاقل، ال يقال: فمعاناه الدالل

، تعني القلم، وإعرابه إعراُب األسماء؛ ألنه اسم، وينحصُر إعرابه فيما "به أكتب به

ن تسأل أسأل(،  يلي، إْن ُسبق بحرف جٍر أو مضاف فهو يف محل جر، نحو: )عمَّ

 و)كتاَب َمن تأخذ آخذ(.

ا، أو ناقًصا، أو متعديًّا استوىف مفعوله، وهي مبتدأ، وإن كان فعُل شرطها الزمً  

إن كان فعُل شرطها الزًما، أو ناقًصا، كان وأخواهتا، أو متعدًيا استوىف مفعوله، فهي 

 مبتدأ، نحو: )َمن يذهب اذهب معه(، )َمن يكن واقًفا ُأكرمه(، )َمن تكرمه ُأكرمه(.

 مبتدأ، أين خربه؟ )َمن( مبتدأ يف محل رفع مبني على السكون، هذا 

خربه جملُة فعل الشرط، إًذا يذهب: فعُل مضارٌع مجزوم بـ َمن وعالمة جزمه  

السكون، وفاعله مسترت تقديره هو يعود إلى َمن، والجملة مِن الفعل والفاعل خربُ 

 يف محل رفع. "َمن"

وأصح هذه  ،"هما"جملُة جواب الشرط، وقيل: الخرب  "َمن"وقيل: خربُ 

الخرب جملُة فعل الشرط، وأما جواُب الشرط فهي تبٌع لجملة فعل  األقوال أن

 الشرط، كـ تتبع الجواب لشرطه، تتبع المضاف إليه المضاف ونحو ذلك.

ا لم يستويف مفعوله، فهي مفعوله، مازلنا   إذا كان فعل شرطها متعديًّ
َ

ما بقي

عوله، فهي ، إذا كان فعل شرطها متعدًيا ال يستويف مف"َمن"نتكلم على إعراب 

، )َمن ُتكرم(، ُتكرم: فعل مضارع، والفاعل أنت، "َمن ُتكرم ُأكرم"مفعوله، نحو 

 أين مفعوله؟ من المقدم وجوًبا؛ ألنه اسم شرط، واسم الشرط له الصدارة.

، وتلحظون "ما ومهما"من أدوات الشرط الجازمة:  الشرط الراب  والفامس
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ن على تعليق جواهبما على شرطهما، مع أننا جعلناهما مًعا، فهما اسما شرط، يدال

ما تفعل "الداللة على غير العاقل، تدالن على الشرطية وعلى غير العاقل، نحو: 

 ."ومهما تفعل أفعل"، "أفعل

 انظر مثال واحد ليبين لك أن مهما معناها ما. 

وتقول: )مهما  ،[197البفرة:] (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ)قال تعالى: 

 (.تفعلوا من خيٍر يعلمه اهلل

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)وقال: 
 .[132األعراخ:]

 ومِن ذلك قول امرئ القيس يف ُمعلَّقته: 

ِك منِّااااااا أَن ُذبااااااِك  اااااااتِلا  أ اااااارَّ

 

اااِك َمََماااا تاااأُمر  الفلاااَب َي علاااا   وأنَّ

 ومِن ذلك قوُل ُزهير يف ُمعلَّقته:  

 َومََمااا َيُ اان َعنااد اماارَ  ِماان َخليفاانَ 

 

 َلاى النَّاا  ُتعَلِمااَوإِن َخاَلَا َتف ى عَ  

فمعناهما الداللة على غير العاقل، مع تعليق الجواب على الشرط، فال  

 ُيستعمالن مع العاقل، ال ُيقال: )ما ُتكرم ُأكرم(، أو )مهما ُتكرم ُأكرم( تعني العاقل.

؛ ألهنما اسمان يدالن على غير عاقل، فينحصر "َمن"وإعراهبما مثُل إعراِب 

، إًذا ينحصر إعراهبما فيما يأيت، إن ُسبقا "َمن"حصُر فيه إعراُب إعراهبما فيما ين

غالف ما "، أو "عما تسأل أسأل"بحرف جر أو مضاف فهما يف محل جر، نحو 

 ."ما"، هذه مع "تصنعه أصنعه

ا  اهنا، ما ُيقال  "مهما"أمَّ عما "فال أعرُف أنَّ حرف الجر أو المضاف يتقدمَّ

 مثاًل. "مهما تسأل أسأل
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كان فعُل شرطها الزًما، أو ناقًصا، أو متعدًيا لم يستويف مفعوله، فهما  وإن  

مبتدأ، نحو: )ما يذهب مِن الطيور يُعد(، أو )مهما تذهب الطيور تُعد(، وتقول: )ما 

مهما "يكن واقًعا أصده( أو )مهما يكن واقًعا أصده(، وتقول: )ما تصنعه أبعه( أو 

 ."تصنعه أبعه

ما "تعدًيا لم يستويف مفعوله فهما مفعواله، نحو: وإن كان فعل شرطهما م

 ."مهما تصنع أبعه"، و"تصنع أبعه

ا  ا  "ما"أمَّ ففي اسميتها خالف، الجمهور  "مهما"فكوهنا اسًما باتفاق، وأمَّ

يْرون أنَّها اسم، استدلوا على ذلك بأدلة أقواها عوُد الضمير عليها يف قوله تعالى: 

يعود  "هبا"الضمير يف  ،[132:األعراخ] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

يعوُد إلى )مهما(،  [132األعراخ:] (ڤ ڤ ڤ) "به"إلى اآلية، والضمير يف 

كما لو قلت: )ما تأتنا به فلن ُنصدقه( فالهاء يعود إلى ما، يعني هذا الشيء الذي 

 تأتنا به.

 وقال بعض النحويين إهنا حرف شرط وليست باسم، وقولهم ضعيف.

من أدوات الشرط الجازمة: متى وأيان، أيًضا  والساب والجازمان الساى   

، "متى وأيان"تلحظون أننا جمعنا جازمين السادس والسابع من أدوات الشرط، 

وهما اسما شرط، ويدالن على تعليق جواهبما مع شرطهما مع الداللة على 

 الزمان، فهما بمعنًى واحد.

 بمعنًى واحد.تقول: )متى تسافر أسافر(، أو )أيان تسافر أسافر( 

 قال الشاعر: 

ع ال َّنَاَياااااا  أَناااااا اباااااُن جَلاااااى وهاااااالَّ

 

اااااونِا  َُ  م اااااى أضااااا  الِعَماَماااااَن َتعر

)متى( هذا اسم شرط، ويف األصل ظرف زمان، لكن تضمن الشرط هنا،   
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فلهذا تعرف كل ذلك، تعرف أنه ظرف زمان، لداللته على الزمان، وتعرف أنه اسم 

أردت أن ُتعربه ال بد أن تأخذ كل ذلك يف الحسبان شرط لتضمنه الشرط، فلهذا إذا 

 كما سيأيت يف إعرابه.

 أضِع: فعل الشرط، وتعرفوين: جواب الشرط، وقال الشاعر: 

 ِْ  م اااى تأتاااه تعاااُ  إلاااى ضاااوم نااااِر

 

 َتِجاااد خياااَر نااااَر عنااادها خياااُر ُموِ ااادِ  

 أين فعل الشرط وجوابه؟ 

ا خير موقد( فعُل الشرط )متى تأته تعُش إلى ضوء ناره تجد خير ناٍر عنده

، أما تعُش )متى تأته تعُش إلى ضوء ناره( "تجد"، وجواُب الشرط "متى تأته"

 حال، حالة كونك تعُش، وليست جواب الشرط.

 وقال اآلخر: 

اااااااان ُن مناااااااك ُتااااااا من  يرناااااااا  أيَّ

 

 وإٌا لاام ُتاادرك األمااَن لاام تاازل ذاا ًرا 

على زمان الفعل، اسم  وإعراهبما كإعراب األسماء، فهما اسما زمان، يدالن 

 زمان وقع يف الجملة بحيث يدل على زمن الفعل، ماذا يكون إعرابه؟

ظرف زمان، هذا ظرف الزمان كل اسم زمان دل على زمان الفعل، فهما ظرف  

 على السكون أو 
ٌ

زمان يف محل نصب فإعراهبما ظرُف زمان يف محل نصب مبني

 الفتح.

 ."أيَّان"، والفتح "متى"السكون 

أردتَّ تكميل اإلعراب، فال بأس، أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة، لك أن  وإن

تقول: اسم شرط، أو تضمن الشرط أو نحو ذلك، ما يف إشكال، ظرف زمان 

 تضمن الشرط أو يدل على الشرط، ال بأس بذلك.



 

 
e 

g h 

f  324 
 شرح ألفية ابن مالك

، "أين وحيثما"من أدوات الشرط الجازمة هما:  والجازمان ال امن وال ا   

ن على تعليق جواهبما على شرطهما مع الداللة على وهما اسما شرط، يدال

 ."حيثما تسكن أسكن"، و"أين تسكن أسكن"المكان، فمعناهما واحد، تقول: 

 .[78النسام:] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ)قال تعالى: 

 ."حيُثما تكوُنوا ُيدرككم الموت"وتقول: 

 .[144البفرة:] (ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ)وقال تعالى: 

 وقال الشاعر: 

ر َلاااااااَك َذْيُ َماااااااا َتْسااااااا َ   ِفم ُيَفااااااادِّ

 

 اهللُ َنجاًذاااااا َِاااااا َ اااااابِرِ اأْلَْزَماااااانِ  

وإعراهبما كإعراب ظرف المكان المبني، نقول يف إعراهبما ظرف مكان يف  

 على الفتح )أين(، أو على السكون )حيثما(.
ٌ

 محل نصب مبني

 وإن قلت ظرف مكان تضمن الشرط فهذا أكمل يف اإلعراب.

 ."أنَّ "شرط الجازمة: من أدوات ال والجازم العا ر

وهي اسم شرط تدل على تعليق جواهبا على شرطها مع الداللة على الزمان أو 

 ."متى"، وتأيت بمعنى "أين"المكان، يعني تأيت بمعنى 

تقول: )أنى تأيت أكرمك(، )أنى تسكن أسكن(، فقولك: )أنى تأيت أكرمك( 

 ين تسكن أسكن.بمعنى متى تأيت أكرمك، وقولك: )أنى تسكن أسكن( بمعنى أ

 قال الشاعر:

ااااا تأتِيااااانِا تأتَيااااا أًخااااا  َخِليَلاااااَّ أنَّ

 

 َ ياااااَر َمااااااا ُيرضااااااي َما ال ُيحاااااااِوُل  

: ظرف، إن كانت   قلنا بمعنى ماذا؟ بمعنى متى، متى تأتياين تأتيا أًخا، إعراب أنَّ

فظرف مكان يف محل نصب  "أين"فظرف زمان، وإن كانت بمعنى  "متى"بمعنى 

 سكون.مبنيٌة على ال
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 ."كيفما"من أدوات الشرط الجازمة:  والجازم الحاى  عشر

ولعلكم الحظتم أن ابن مالك لم يذكرها، وقلنا إنه ذكر إحدى عشر أداة، 

ونحن زدنا كيفما؛ ألن النحويين مختلفون يف عدها، يف أدوات الشرط، فالجمهور 

لشرط، وهي ال يعدوهنا من أدوات الشرط، وعدها كثير من المحققين من أدوات ا

 اسم شرط، تدل على تعليق جواهبا على شرطها مع الداللة على الحال.

نحو: )كيفما تأيت أكرمك( يعني على أي حالٍة تأيت أكرمك، وإعراهبا كإعراب 

 الحال، فنقول يف إعراهبا: حال يف محل نصب مبنيٌة على السكون.

األخيرة، وهي ، وهي "أيٌّ "من أدوات الشرط الجازمة:  والجازم ال اين عشر

 اسم شرط تدل على تعليق جواهبا على شرطها مع الداللة على ما ُتضاُف إليه.

ويأيت أهنا ُتضاف إلى زمان، ومكان، وعاقل، وغير عاقل، تدل على ما يدل 

عليه المضاف إليه، تضاف إلى مضاف إليه، المضاف إليه قد يدل على زمان أو 

جٍل ُتكرم ُأكرم( تدل على العاقل؛ ألن مكان أو عاقل أو غير عاقل، فنحو: )أي ر

 المضاف إليه عاقل.

وإذا قلت: )أي حماٍر تركب أركب( تدل على غير العاقل، وإذا قلت: )أي يوٍم 

فيه تدل  "أي مكاٍن تجلس أجلس"تأِت فيه أكرمك( تدل على الزمان، وإذا قلت 

 على المكان، وهكذا.

رط بأهنا معربة، وبقية أدوات أيُّ من أدوات الشرط، تختص من بين أسماء الش

الشرط مبنية، وسبق ذلك يف باب المعرب والمبني بالتفصيل، وسبب إعراهبا كما 

 ذكرنا هناك لماذا ُأعربت أيٌّ دون أخواهتا؟

ألهنا الوحيدة التي تضاف إلى ما بعدها، أسماء الشرط ال تضاف، وهي 

مية، فعادت تضاف، واإلضافة من خصائص األسماء، فقوي فيها جانب االس

 بذلك إلى أصل األسماء وهي اإلعراب.
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، "متى"وُتعرب بحسب معنى المضاف إليه، إن دلت على زمان وُتعرب كـ 

، تأيت "كَمن"، وإن دلت على عاقل فُتعرب "كأين"وإن دلت على مكان فُتعرب 

مبتدأ، وتأيت مفعول به، وتأيت يف محل جر، وإن دلت على غير عاقل فُتعرب كـ ما 

 وهكذا.

ا َُ عرب على ذسب معنى المضاخ إليه، تفول: ًٌ ، "أيَّ يوٍم تأِت فيه ُأكرمك" إ

 إعراهبا: ظرف زمان، ظرف زمان منصوب أو يف محل نصب؟

 منصوب؛ ألهنا معربة.

 ، ظرف مكاٍن منصوب."أي مكاٍن تجلس أجلس فيه"وإذا قلت: 

 وإذا قلت: )أيَّ ضرٍب تضرب أضرب(، )أيَّ مشٍي تمشي أمشي( مفعوٌل 

 ُمطلق؛ ألهنا أضيفت إلى المصدر.

وإذا قلت: )أي رجٍل ُتكرم ُأكرم( مفعوٌل به؛ ألنَّ الفعل بعدها متعٍد لم يستويف 

 مفعوله.

 مبتدأ. "أي رجٍل يذهب أذهب معه"وإذا قلت: 

 .[110اإل رام:] (ک گ گ گ گ ڳڳ)قال تعالى: 

ا )ما( فزائدة، و)أيًّا( مفعوٌل به؛ ألنَّ فعل الشرط ) تدعو( متعٍد لم يستويف أمَّ

 مفعوله.

 .[28الفصص:] (ی ی ی ی جئ حئمئ)وقال تعالى: 

 ما إعراب )إيما(؟

 مفعوٌل به.

 هذا ما يتعلق بجوازم المضارع التي تجزم فعلين.
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نختم هبذه المسألة، وهي دخول )ما( الزائدة على أدوات الشرط، رأيتم يف 

، وأحياًنا ال تدخل، وأدوات الشرط األمثلة والشواهد السابقة أنَّ )ما( تدخل أحياًنا

 بالنسبة إلى زيادة ما بعدها على ثالثة أنواع:

ما ال يقرتن بـ )ما( الذي ال يجوز أن يقرتن بـ )ما( وهي: َمن، وما،  :األول

.  ومهما، وأنَّ

 أربعُة أسماء ال تقرتن بـ ما.

ال إذا اقرتن ما يجُب اقرتانه به، يعني ال يكون من أسماء الشرط إ :والنوع ال اين

 بـ ما الزائدة، وهي: إذ، وحيث، وكيف.

ال تكون شرًطا إال إذا اتصلت بـ ما الزائدة تكون إذ ما، وحيثما، وكيفما، وقد 

 سبق ذلك يف أمثلتها وشواهدها.

ما يجوز اقرتانه وعدم اقرتانه، وذلك يف البواقي: أي، إن، ومتى،  :النوع ال الا

إما تجتهد "فتقول:  "ما"، أو تزيد "تجتهد تنجحإن "وأين، وأيَّان، وأي، نحو: 

 ."إما تجتهد تنجح"فيحدث إدغام، فتقول:  "ما"ثم زد  "إن"، هي "تنجح

 .[58األن ال:] (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)قال تعالى: 

 وتقول: )وإْن تخف من قوٍم خيانة(.

وتقول: )متى يأِت زيٌد ُأكرمه( أو )متى ما يأِت زيٌد ُأكرمه(، وتقول: )أين 

كن أسكن(، أو )أينما تسكن أسكن(، وتقول: )أيان تسكن اسكن(، أو )أيانما تس

تسكن أسكن(، وتقول: )أي رجٍل يذهب أذهب معه(، أو )أيما رجٍل يذهب 

 أذهب معه(.

 نقف هنا.

 واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس اخلامس عشر بعد املائة
 الثانياجلزء 

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد: أجمعين، 

 :  َ و  نا عند  ول ابن مالك

َما698 ْعَلااْيِن َيْفَ ِضااْيَن َ ااْرط  ُ ااادِّ
َِ. 

 

 َيْ ُلااااااو اْلَجااااااَزاُم َوَجَواًبااااااا ُوِ ااااااَما 

ادة )ما( على أدوات الشرط، )ما( هذا انتهينا منه؟ انتهينا من الكالم على زي  

الداخلة على أدوات الشرط قلنا: زائدة؛ فإذا كانت زائدة فهي حرٌف زائد مبني على 

نعرب إعراب الحروف، ال تفيد  (00:1:47@)السكون ال محل له من اإلعراب 

 معنًى جديًدا، وإنما تفيد المعنى العام هو التأكيد عن كُل زائد معناه التأكيد وجوًبا.

اجلس ذيُا يجلُس "إذا ما دخلت فإن حيُث ظرف ال يتضمن الشرط، تقول: 

ظرف فقط ال يتضمن الشرط، ال يتضمن الشرط إال إذا زيدت )ما( بعده،  "زيد

 )ما(إذا أردت أن ُتعرب إعراًبا تفصيلًيا تقول:  "ذيا ما تحلس أجلس"تقول: 

مقبول، )ما( نعم  كله اسم شرط؛ ماشي )ذي ما(حرف زائد، وإن أردت أن تقول: 

ظرٌف تضمن  )ذيا(ما زائدة على أدوات الشرط؛ إذا شئت التفصيل، نعم تقول: 

اسم شرط يعني ظرف؛ فيصُح  )ذي ما(حرٌف زائد، ولو قلت:  و)ما(الشرط، 
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 ذلك، نعم.

 :  مم نفول بعد ٌلك:  ال ابن مالك

َما ْعَلااااْيِن َيْفَ ِضااااْيَن َ ااااْرط  ُ ااااادِّ
َِ 

 

 َوَجَواًباااااا ُوِ اااااَماَيْ ُلاااااو اْلَجاااااَزاُم  

أن أسلوب الشرط البد له من أداة شرط، وقد ذكرها وعدها من  ذكر   

 قبل، ومن فعلين:

: يسمى فعل الشرط، ويسمى الشرط؛ ألنه الذي ُيشرتط لوجود األول -

 الجواب.

إن تج َد ": يسمى جزاء الشرط، ويسمى جواب الشرط، نحو: وال اين -

 ."تنج 

يدل على أن فعل الشرط، وجواب الشرط  ،"َيْفَ ِضْينَ  َِْعَلْينِ ": وقوله 

جملتان؛ ألن الفعل ال يستقُل بنفسه بل البد له من فاعل، وهو وفاعلُه جملة؛ إال 

إال أن  -أقصد الُجملة الواقعة فعل الشرط أو جواب الشرط–أن الُجملة حينئٍذ 

لفًظا إن كان ُمعرًبا،  الُجملة حينئٍذ إن كان فعلها ُمضارًعا وقع الجزم عليه فانجزم

 ."إن تج َد تنجحن"أو  ،"إن تج َد تنج "ومحاًل إن كان مبنًيا، نحو: 

وإن كان ماضًيا: كان فعُل الشرط أو جواب الشرط فعاًل ماضًيا؛ ففي إعرابه 

وقام: فعاًل ماضًيا وقع فعال للشرط،  "إن  ام زيد ُ مُت "خالف، كأن تقول: 

للشرط؛ فما إعراُبُه حينئٍذ؟ والجمهور على أنه يف  فعٌل ماٍض وقع جواًبا " مُت "و

 محل جزٍم.

الجمهور على أنه حينئٍذ يف محل جزم، وهذا الموضع الوحيد الذي يكون 

للفعُل الماضي فيه محٌل من اإلعراب؛ ألننا قلنا أكثر من مرة يف باب الُمعرب 

الحروف، أما والمبني: أن الفعل الماضي ال محل له من اإلعراب؛ وكذلك األمر و
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الحروف فباتفاق، وأما األمر فقوُل الجمهور، والكوفيون يرون أن ٌحكمها الجزم؛  

 ألن األمر عندهم مقتطع من الُمضارع.

وأما الماضي فهو ال محل له من اإلعراب إال أهنم اختلفوا يف هذا الموضع إذا 

 "ام عمرإن  ام زيد  "وقع الماضي فعاًل للشرط أو جواًبا للشرط؛ كأن تقول: 

فالجمهور على أنه حينئٍذ يف محل جزم، يعني الذي وقع يف محل الجزم الفعل 

 تقول:  "إن  ام"وليس الُجملة؛ فتقول يف إعرابه حينئٍذ: 

قام: فعُل شرط، وهو فعٌل ماٍض مبني على الفتح يف محل جزم، وفاعُله زيد، 

شرط وهو فعٌل جواب ال " ام"تقول:  "إن  ام زيد  ام عمرو  "، "إن  ام زيد"

 هذا قول الجمهور. "عمرو"ماٍض مبني على الفتح يف محل جزم، وفاعلُه 

وقال بعُض النحويين: إن اإلعراب يف نحو ذلك إنما يقع على محل الفعل 

الماضي مع فاعله، يقع على ماذا؟ على محل الفعل الماضي مع فاعله يعني يقُع 

إشكال يكون لها محٌل من اإلعراب؛ على الجملة، يقُع على الُجملة، والُجملة بال 

فهذا قوٌل لبعض النحويين، إال أن الجمهور كما ُقلنا على القول األول لما سيأيت 

يف اقرتان جواُب الشرط ب)الفاء( من أن الذي ال يقُع فعاًل للشرط يجُب اقرتانُه 

 )بالفاء( إذا وقع جواًبا؛ سيأيت شرُح ذلك إن شاء اهلل.

ما قالوه، وأنت ُخذ بأي الرأيين تشاء إال أن الرأي ولهذا قال الجمهور  

 المشهور يف ُكتب اإلعراب، يف ُكتب النحو هو قول الجمهور يف هذه المسألة.

إال أن الفعل ال يستغني عن الفاعل فهي  "َعلين"قلنا: هو وإن عرب بقوله: 

إال أن ُجملة؛ إًذا فالواقع يف فعل الشرط ُجملة، والواقع يف جواب الشرط جملة؛ 

الفعل يف هذه الُجملة إذا كان ُمضارًعا فإنه يقُع اإلعراب عليه: إن كان ُمعرًبا؛ انجزم 

لفُظه، وإن كان مبنًيا؛ انجزم محُله، وإن كان الفعل ماضًيا فذكرنا الخالف يف 
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 المسألة.

وإن كان غير ذلك يعني ليس ُمضارًعا وال ماضًيا وإنما كان ُجملة اسمية واقعة 

لشرط مثاًل، أو كان فعاًل جامًدا؛ يعني مما يقرتُن ب)الفاء( مما يقرتُن يف جواب ا

ب)الفاء( فإن الجزم حينئٍذ يقع على ماذا؟ يقُع على الُجملة، يقُع على الجملة 

ُكلها، يقول والجملة يف محل جزم لعل هذا واضح أو نضرُب عليه أمثلة ألنه ُمهم؟ 

 نعم.

 : "إن تج َد تنج "لو قلنا مثاًل:  -

 حرف شرط مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. إن:

: فعُل شرط، وهو فعٌل ُمضارٌع مجزوم؛ إًذا فجعلت الجزم على تج َد

الُمضارع نفسه؛ ألنه ُمضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون، والفاعُل مسترت 

 ."أنت"تقديرُه 

اإلعراب فعٌل ُمضارٌع مجزوم جعلتُه مجزوًما ألنه فعل ُمضارع توقع  تنج :

 ."أنت"عليه نفسه، والفاعل 

، فعالن ماضيان فالخالف المذكور "إن اج َد  نجحت"وإن ُقلت:  -

 وأعربنا عليه.

 :"إن تج َد َأنت ناج   "إن قلت:  -

هذه واقعة يف جواب الشرط، حرف جواب مبني على الفتح ال محل له  ال ام:

 من اإلعراب.

 : أنت ُمبتدأ يف محل رفع.أنت ناج   "

: جواب الشرط يف محِل "أنت ناج   "خرب مبتدأ مرفوع، وُجملة  :وناج   
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جزم، أو تقول: يف محل جزٍم جواب الشرط، هنا دائًما ُأحب أن ُتباشر اإلعراب  

فتقول: جواُب الشرط، ثم تذكر الُحكم اإلعرابي يف محل جزم، إًذا فالجزم أوقعناُه 

 على ماذا؟ على الُجملة، على محل الُجملة.

كان الفعُل ُمضارًعا وقع اإلعراب عليه، وإذا كان ماضًيا فيه خالف، إًذا فإذا 

وإذا كان سوى ذلك يعني مما يقرتن بالفاء؛ فاإلعراب واقٌع على الجملة، على 

 محل الُجملة.

َما َيْ ُلو اْلَجَزامُ ": وقولُه  يريد أن يقول: شرٌط ُقدم يتلوُه  "َ ْرط  ُ دِّ

يقول: إن الشرط يجب أن يتقدم، والجزاء،  : فاعل، يريد أنالجزامالجزاُء، 

 الجواُب يجب أن يتأخر.

ليس جواب  "أنت ظالم"فقوله:  "أنت ظالم  إن َعلت ك ا"فإذا قيل مثاًل: 

جملة أسمية،  "ب  أنت ظالم"الشرط؛ ألنه متقدم، والجواُب يف الشرط ال يتقدم، 

أنت ظالم  إن "وجواب الشرط محذوف دلت عليه الجملة األسمية المتقدمة أي: 

وُحذف جواُب الشرط لداللة الجملة األسمية المتقدمة؛  "َعلت ٌلك َأنت ظالم  

ألن جواب الشرط ال يتقدم، هذا قول الجمهور، وقال كثير من الكوفيين وبعض 

 النحويين: إن الجواب هو الُمتقدم نفسه، وهذا القول ضعيف.

 :  مم  ال ابن مالك

 ِرَعْينِ .َوَماِضاااااَيْين َأْو ُمَضاااااا699

 

َماااااااااااااا َأْو ُمَ َفاااااااااااااالَِ ْينِ   َِ  ُتْلِ ْي

يقول: لماذا قلنا إن القول الثاين ضعيف؟ ألدلٍة ذكروها منها أنه ادعاء،  

واألصل يف الكالم اكتماُل أركانه، والقياس الذي جاء يف أكثر الكالم أن الشرط 

 يبدأ بأداة الشرط ثم فعل الشرط، ثم جواب الشرط.

اثرة على أن كل معلوم يجوز حذُفُه إن دل عليه دليل، وقامت األدلة الُمتك
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فعلى ذلك يجُب أن ُتستكمل أجزاء الُجملة وأجزاء األسلوب، والذي يوافُق كل 

ذلك أنه قال: إن جواب الشرط مجزوم دل عليه المذكور، أما ادعاُء التقدم فسيقال 

لم يقرتن  إن كان جواُب الشرط فلماذا "أنت ظالم  إن َعلت ك ا"لك يف نحو: 

 بالفاء وهو ُجملة إسمية مثاًل؟ 

ستقول: ألنه تقدم فال تدُخل عليه )الفاء( فهذا ُيخالف أن الجواب إذا كان 

ُجملة إسمية دخلتُه الفاء؛ فتحتاج أن تستثني هناك، فتقول: جملة إسمية إال إن 

 تقدمت، وهكذا.

الجمهور أن الُمرجح هنا قياسي، أن الُمرجح هنا قياسي قول  َالُفالصن -

 هو الُمتسق مع قياس كالم العرب وأكثر كالم العرب.

 : قلنا: ثم قال 

 َوَماِضاااااااااااَيْين َأْو ُمَضااااااااااااِرَعْينِ 

 

َماااااااااااااا َأْو ُمَ َفاااااااااااااالَِ ْينِ   َِ  ُتْلِ ْي

 أربع صور لفعلي الشرط وجوابه وهي: فذكر  

 من يج َد " ،"من يأتا أكرمه"، نحو: األولى: كونَما ُمضارعين

 ."ينج 

 .[19األن ال:] (چ ڇ ڇ)ى: قال تعال

 .[284البفرة:] (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ)وقال: 

 :والصورة ال انين: كونَما ماضيين 

 ."من  ام  مت معه": كقولك -

 .[8اإل رام:] (پ پپ پ)وقال تعالى:  -
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 .[7اإل رام:] (ھ ے ے ۓۓ)وقال:  - 

 ،األول ماٍض والثاين: ُمضارع. والصورة ال ال ن: كونَما ماضًيا َُمضارًعا 

 ."من  ام أ وم معه": نحو -

 ،[20الشور :] (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں)قال تعالى:  -

 مضارع  "نزى"ففعل الشرط كان ماضًيا، والجواب: 

فهذه ثالث صور ُكلها كثيرٌة وجائزٌة باتفاق، وهي ُمرتبٌة يف الكثرة على ما 

 ذكرناه.

 .تبقى الصورة الرابعة وهي: كوهنما ُمضارًعا فماضًيا 

، وهذه الصورُة قليلة حتى خصها أكثر النحويين "م أ م معهمن يف"نحو:  -

من يفم "نعم أحسنت:  "من يفم أ م معه"بالضرورة، أي بالضرورة الشعرية 

قلنا هذه صورة  "من يفم  مت معه"األول ُمضارع والثاين: ماٍض،  " مت معه

قليلة حتى خصها أكثر النحويين بضرورة الشعر، ومما جاء على هذه الصورة 

 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)لقليلة قولُه تعالى: ا
 :[4الشعرام:]

 ."إن" أداة الشرط:

 ."إن نشأ" "نشأ"وفعل الشرط: 

 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)، "إن نشأ ننزل" وجواب الشرط:

ففعُل الشرط مضارع، وجواب الشرط مضارع، ثم ُعطف على  ،[4الشعرام:]

لمعطوف له ُحكم وهو فعٌل ماٍض، وا ،[4الشعرام:] (ٹ)جواب الشرط: 

هذا وجه  "إن نشأ ظلت أعنا َم"المعطوف عليه، ودل ذلك على جواز: 
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 االستدالل؛ فقد قدمنا هذا الشاهد ألنه من القرآن.

، "من يُفم ليلن الفدر إيماًنا واذ ساًبا ُ  ر له"وجاء يف رواية حديثية:  -

فدر إيماًنا من  ام ليلن ال»ف)يقم( مضارع، و)ُغفر( ماٍض، والرواية المشهورة: 

ماضًيا؛ هذا ال إشكال فيه، لكن جاء يف رواية عند الُبخاري هبذه « واذ ساًبا ُ  ر له

 الصيغة.

َقاَلْت عن أبيها:  والرواية األخرى أيًضا عند الُبخاري أن عائشة  -

، َمَ ى إِنَّ » ََّ  َمَفاَمَك  َيُفمْ  أبا ب رَ َرُج   َأِ ي   بأن  عندما أمر  «َر

م ى "بأن ُيقدموه للصالة؛ فقالت:  عندما أمر يقدموه للصالة 

 ماٍض. "رَ": ُمضارع، ثم قالت: "يفم

 وقال الشاعر:  -

إن يساامعوا ُ اابًن هاااروا بَااا َرًذااا 

 عناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

 وماااا يسااامعوا مااان صاااالَ  ىَناااوا 

 فهذا فيه شاهدان. 

 وقال الشاعر: 

 إن تصاااااااارمونا وصاااااااالناكم وإن

 

 تصلوا مألتُم أن س األعادام إرهاًباا 

  أيًضا فيه شاهدان.فهذا  

 وقال الشاعر: -

 منااااهُ  كنااااَت  بسااااي َ  َيَ ااااْدين َماااانْ 

 

ااااجا َباااايَن َذْلِفااااِه َواْلَورياااادِ    كالشَّ

 "ما ُيلفى يف أ دا ه تلَم"وقال الراجز: - 

 وقال الشاعر:- 

مااا َْ ااَك َم َْنَااَك  ُتْعااا ِ  وإن    ُ ااا َلهُ  َب

 

م  أجمَعااا  اى الا   ََ ْرَجاَك، نااال ُمن  ََ  و
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هد التي جاءت على هذه الصورة القليلة مما يدل على أن فهذه بعض الشوا

الراجح أن هذه الصورة جائزة، ولكنها قليلة، إذا قلنا جائزة يعني جائزٌة يف الشعر 

والنثر، ولكنها قليلة وليست على ما قاله أكثر النحويين من أهنا خاصٌة بضرورة 

 الشعر.

 :  مم  ال ابن مالك

ُعَك 700 َْ  اْلَجَزا َذَسنْ  .َوَبْعَد َماَض َر

 

ُعاااااااُه َبْعاااااااَد ُمَضااااااااِرَع َوَهااااااانْ   َْ  َوَر

سبق أن أدوات الشرط الجازمة تجزُم فعلها وجواهبا، وهنا استثنى ابن مالك  

  صورًة يجوز يف الجواب فيها الجزم والرفع إال أن الجزم أقوى، والرفع

ب الشرط حسٌن قوٌي، وهي الصورة الثالثة متى ما كان فعل الشرط ماضًيا، وجوا

 ُمضارًعا.

كقولك: من قام أقم معه، أو من قام أقوُم معه، الجزم أقوى والرفع جائٌز -

 قوي:

 (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں)فالجزم كاآلية السابقة:  -
 .[20الشور :]

 والرفع كقول زهير ابن أبي سلمى الُمزين:  -

 مسااااا بن وإن أتااااااْ خليااااا  ياااااوم

 

 يفاااول ال  ا اااب ماااالا وال ذااارم 

 "وإن أتاْ خلي   يف "م لكان يقول: فرفع، ولو جز  

الفعل الماضي كما مثلنا  "وبعد ماضَ "ويدُخل يف قول ابن مالك يف البيت: 

قبل قليل، ويدُخل فيه أيًضا الفعل الُمضارع المسبوق ب)لم( ألننا ُقلنا: أن )لم( 
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إذا دخلت على الُمضارع فإهنا تقلُب زمانه إلى الماضي؛ فيكون حينئٍذ مثل الفعل 

 "من لم يفم أ وم عنه"أو  "من لم يفم أ م عنه"ماضي يف الُحكم كأن تقول: ال

 كالُهما جائز.

وأما رَُ  جواب الشرط يف  ير ه ْ الصورة يعنا الصورة األولى وال انين 

 والرابعن:

 : ظاهرة.الصورة األولى-

 محلية. وال انين:-

 محلية، فهو ضعيٌف واٍه، ومن ذلك قول الشاعر:  وال ال ن:-

 إنَااا َفلاات تحماا  َااوَ هو ااك

 

 مَبعاااان ماااان يأتَااااا ال يضاااايرها 

فيجزم الراء، فتنحذف الياء  "من يأتَا ال يضرها"وكان القياُس أن يقول:  

، [78النسام:] (أينما تكونوا يدركم الموت) اللتقاء الساكنين، ومن ذلك قراءة:

، وبقي موضع يجوز فيه جزم الجواب طيب هذا الذي ذكرُه ابن مالك 

رفعه؛ فالجزُم أقوى والرفُع جائز، متى؟ إذا تقدم على الشرط ما يطلُب الُمضارع و

زيد  إن  مُت "المرفوع كأن يأيت قبلُه مبتدأ، ويطلب هذا الُمضارع خربًا نحو: 

 ."زيد  إن ُ مُت يفومُ "، أو "يفم

 فقد جعلتُه جواًبا للشرط. "زيد  إن  مُت يفم"فإن جزمت وهذا األكثر  -

؛ فقد جعلتُه خربًا لمبتدأ، وجواب الشرط "زيد  إن  مُت يفومُ "وإن رفعت  -

 محذوف، دل عليه الخرب المذكور.

 ومن ذلك قول الشاعر:  -

 ياااا أ ااارع بااان ذاااابس ياااا أ ااارع

 

 إنااااك إن يصاااارع أخااااوك تصاااارع 

 



 

 
e 

g h 

f  338 
 شرح ألفية ابن مالك

إنك "كان األكثر أن يقول: ، "إنك إن يصرع أخوك تصرع"الشاهد يف قوله:  

أنه جواُب الشرط، ولكنه رفع على أنه ماذا؟  ؛ فيجزم على"إن ُيصرع أخوك ُتصرع

خربًا  "ُتصرعُ "؛ فجعل "إنك ُتصرُع إن ُيصرع أخوك"على أنه خرب )إن( يعني: 

 ل)إن( وحذف جواب )إن(.

فإن ُقلت: إذا ُرفع الُمضارع الواقع يف جواب الشرط أن يف هاتين الصورتين 

 لك فيه الجزم والرفع: يجوز يف الُمضارع الواقع يف جواب الشرط يف صورته؛ جاز

 على أنه جواب الشرط مجزوم واضح. :الجزم -

 على أنه ماذا؟ الصورة الثانية عرفنا أنه خرٌب للمبتدأ أو ل)إن(. والرَ : -

، "إن  ام زيد  أ ومُ "أو  "إن  ام زيد  أ م": ويف الصورة األولى وهي يف قولك

ُْ خلي   يفوُل "  المسألة قوالن:  مرفوع على ماذا؟ يف "َيفول" "إن أتا

القول األول: أنه مؤخٌر عن تقديم، والجواُب محذوف، يعني األصل فيه  -

إن أتاه خليٌل يوم مسغبٍة يقول: "أنه كان متقدًما والخرب محذوف، األصُل يف قوله: 

: األصل أنه ُمتقدم، يقول "ال  ا ب  مالا وال ذرُم إن أتاْ خلي   "األصل يقول: 

، ماذا فعلنا هبذا الُمتقدم؟ أخرناه إًذا فهو "إن أتاْ خلي    ال  ا ب  مالا وال ذرمُ "

 مؤخٌر من تقديم؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا المذكور؛ هذا قول.

إن أتاْ " لبعض النحويين أنه مرفوٌع على تقدير )الفاء(: أي والفول ال اين -

تجعل ما بعدها وإذا قدرت الفاء؛ فحينئٍذ الُبد أن  ،"ََو يفوُل  خلي   ََو يفوُل 

 شيًئا مما يقرتن ب)الفاء(؛ فلهذا سُتقدر ُمبتدًأ لتكون ُجملًة اسمية.

ما الذي حدث؟ حذفنا الُمبتدأ والفاء الُمتصلة بالُمبتدأ؛ فصار  "فهو يقوُل " -

، فيقول حينئذ: خرب مبتدأٍ محذوف، والُمبتدأ والخرب يف "إن أتاْ يفول"الباقي 

األول: هو قول سيبويه، والقول الثاين: قول محل جزٍم لجواب الشرط، فالقول 
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الفراء والكوفيين، األول لسيبويه وجمهور البصريين، والثاين: 

 وجمهور الكوفيين.( 31:04:00@للمربد)

من حيُث جزُمه ورفعه، ما الخالصة؟ جواب  الفالصن يف جواب الشرط

 الشرط ُيجزم أم ُيرفع؟ على ثالثة أقسام: 

 ورفُعُه جائٌز قوٌي؛ وذلك إذا كان فعُل الشرط ماضًيا. ما جزُمُه أقوىاألول: -

وإن "ما جزُمُه أقوى إذا كان فعُل الشرِط ماضًيا، والجواب ُمضارًعا  وال اين:-

ُْ يفول ُمضارع، إذا كان األول ماٍض ما ُحكم فعل  ، وال اين:ماضٍ األول  "أتا

هذه الصورة األولى الشرط؟ جاز فيه الجزم: وهو أقوى، والرفُع: وهو جائٌز قوي، 

؛ وذلك إذا كان فعُل الشرِط ماضًيا.  إذا كان جزُمه أقوى ورفعُه قويًّ

ما جزُمُه أقوى ورفعُه جائز، وذلك إذا تقدم على الشرط ما  الصورة ال انين: -

 الصورة التي ذكرُتها هنا. "زيد  إن  مُت يفوم"يطلُب الُمضارع المرفوع، كقولنا: 

جُب جزمُه، ما يجُب جزمُه ورفعُه ضعيف؛ وذلك فيما ما ي الصورة ال ال ن: -

 فهذا ُيحفُظ وال ُيقاُس عليه. "من يأتَا ال يضيرها"سوى ذلك، مثل: 

 :  مم  ال ابن مالك

 .َواْ ُرْن بَِ ا َذْ ًما َجَواًبا َلاْو ُجِعاْ  701

 

 َ اااْرًها إِلْن َأْو َ ْيرَِهاااا َلاااْم َينَْجِعاااْ   

شرط بالفاء متى؟ إذا لم يصُلح جعُلُه : يجب اقرتان جواب اليقول  

فعل شرط؛ هذه هي القاعدُة العامة يف المسألة: كل ما ال يصلُح كونُه فعل شرٍط 

 فيجب اقرتانُه بالفاء إن وقع جواب شرط.

متى يجب اقرتان جواب الشرط بالفاء؟ إذا كان هذا الواقع يف جواب الشرط ال 

ًء لك ل)إن( أو لغيرها؛ ألن جواب يجوز أن تأخذُه وتجعلُه فعاًل للشرط سوا

الشرط أوسع من فعل الشرط؛ فعُل الشرط ال يكوُن إال ُمضارًعا ُمطلًقا أو ماضًيا 
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 فيه يعني قيود ُمعينة، وأما جواب الشرط فإنه أوسع من ذلك. 

ما ال   ال يص  أن يف  َع   رط؟ ما األ يام ال ا ال يص  أن تف  َع  

 ستُة أشياء:   رط؟

 ما يصح. "إن زيد  أخوك أ م"فال يصح أن ُيقال:  جملُن األ مين:األول ال-

الذي ال يقع فعل شرط: فعُل الطلب، كل ما دل على طلب وعرفنا  وال اين:-

إن  م "أن تقول:  ، َال يصُ  أن الطلب ثمانية وذكرناها من قبل، كاألمر والنهي

 فعل أمر وهو طلب ال يصح أن يقع فعل شرط. " م" "أ م

)ليس، وعسى، ونِعم، مما ال يقع فعاًل للشرط الفعُل الجامد، مثل:  ا:وال ال-

 ."إن عسى"، أو "إن ليس"أن تقول:  وبئَس( ال يصُ  

مما ال يقُع فعاًل للشرط: الفعُل المقرون بحرف تنفيس، ال يصُح أن  والراب ُ -

 ال يصح. "إن  وخ أٌهب ت هب" ، أو"إن  أٌهب ت هب"تقول: 

، ال يصُح أن "الفعُل المقرون ب)قد("قع فعل شرط: مما ال يوالفامس: -

 ."إن  د  ام زيد أ م"تقول: 

 بغير )لم( أو )ال(، ال يصُح  والساى :-
ٌ

الذي ال يقع فعل شرط: الفعُل المنفي

الفعل المنفي بغير )لم، وال( يعني المنفي ب)لم،  "إن لن تفوم أ م"أن ُيقال: 

نا: إن لم( من خصائصها أهنا تقرتن وال( كما سبق يصح أن يقع فعل شرط، وقل

 ال يصح. "إن لن تفوم أ م"بأدوات الشرط، نعم، نحو: 

يرتتُب على ذلك: قد عرفنا األشياء التي ال تقع فعاًل للشرط، أما هذه الستة لو 

وقعت جواًبا للشرط؛ فيجُب أن تقرتن بالفاء؛ إًذا يرتتُب على ذلك أن )الفاء( تقرتُن 

المواضع، وهي المواضع السابقة؛ إذا وقعت جواًبا للشرط بجواب الشرط يف هذه 

 وقد جمعها ناظٌم بقوله: 
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 ا ااااااااامين  هلبيااااااااان  وبجاماااااااااد  

 

 وبماااااا ولااااان وبفاااااد وباااااال ن يَس  

  :إن تأتا َأنا ُأكرُمك"نحو:  األول الجملن األ مين". 

 .[17األنعام:] (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ)قال تعالى: 

 :ر، هني، استفهام، تمني، إلى آخره، نحو: الجملُة الطلبية أم الموض  ال اين

البد من )الفاء(  "إن جام زيد  أكرمهُ "ما يجوز أن تقول:  "إن جام زيد  َأكرمهُ "

 ."إن جام زيد  َأكرمهُ "

 .[31آل عمران:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) قال تعالى:

إن  ام زيد  َليُ ك "، "إن  ام زيد َال ُتَنه"، "إن  ام زيد َمن ُي رمه" وتقول:

 وهكذا طلب. "رمهُت 

 :ۋ ۋ ۅ )لقوله تعالى:  الفعُل الُمقرتن ب)قد( الموض  ال الا

 .[77يو  :] (ۅ ۉ ۉ ې ېې

 : إِْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ مِنَْك َمااًل َوَوَلًدا )نحو:  الفعل الجامد الموض  الراب

 (ڱ ڱ)يعني إن رأيت ذلك فالجواب: ، [40ال َ :] (( َفَعَسى َربِّي39)
 .[40ال َ :]

 :الفعل الُمقرتن بحرف تنفيس: وهو )السين، وسوف(  الموض  الفامس

ڤ ) وقال تعالى: ،[6الَالَ:] (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)قال تعالى: 

 .[28ال وبن:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 : ب)لن، أو ما(، قال تعالى الموض  الساى 
ُ

ەئ وئ ): الفعُل المنفي

ڄ ڄ ڃ ڃ ) وقال تعالى: ،[115آل عمران:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ
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 إًذا فهذه هي المواضع الستة التي تقرتن ب)الفاء( وجوًبا. ،[72س:يون] (ڃ ڃچ 

أهنا داخلٌة على جواب الشرط؛ وليست هي جواب  والراج  يف ه ْ )ال ام(:

الشرط، وال جزًء من جواب الشرط، ثالثُة أقواٍل يف المسألة، والصحيُح منها أن 

شرط يعني حرف )الفاء( ليست من جواب الشرط وإنما هي داخلٌة على جواب ال

له –ربط يدخل على الجواب ليربط الجواب بالشرط، ولذلك قال الناظم الزواوي 

 يقول فيها:  -منظوٌم مشهور عند المغاربة

 وال ااااام يف الجااااواب  اااا  للااااربِ  

 

 وال تفاااا  َيَااااا جااااواُب  اااارط  

و)الفاء( التي عرفنا أهنا واجبة يف هذه المواضع قد ُتحذف نادًرا أو ضرورًة،   

جاء يف السماع لبعض الشواهد حذُفها، فإن كان يف نثر فهو نادر؛ ألنه قليٌل  يعني

ا وإن كان يف شعر فهو ضرورة، فأما جاء يف النثر رواية جاء فيها:  َإن جام "جدًّ

 ألن )إال( هنا ُملغاة. "وإال َا  م  " ، القياس:"صاُذبَا وإال ا  م   بَا

 وقال الشاعر: 

 َيْشااُ ُرَها اهللُ  َمااْن َيْ َعااِ  الَحَساانَاِ  

 

اااارِّ   اااارُّ بالشَّ   ِعنْااااَد  والشَّ
ِ
 ِ اااايَّانِ  اهلل

 وقال:  "فاهلل"والقياس أن يقول:  

اابا للَ اااِّ  وَمااْن ال ياازْل ينفاااى  والصِّ

 

  ااُيْل ى علااى هااول السااالمن َناِىَمااا 

 ."َسُيل ى"والقياس أن يقول:  

 : ثم قال ابن مالك 

ا اْلُم َ 702 ٌَ  اَجااَأةْ .َوَتْفُلااُ  اْلَ اااَم إِ

 

ااااااَأةْ   ََ ا َلنَااااااا ُمَ ا ٌَ  َكااااااإِْن َتُجااااااْد إِ

أن )إذا( الُفجائية يجوز أن تقع موقع الفاء، وُتغني عنها، نحو:  يعني   

ويجوز يف الكالم  ،[36الروم:] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)
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م يفنَون"أن تقول:  َُ َ". 

 ،[25الروم:] (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وقال تعالى: 

أن أداة الشرط )إذا( وهي أداة شرٍط غيُر جازمة، سيأيت وتلحظون يف هذا الشاهد 

الكالُم عليها؛ إال أهنا ُتشارُك الشرط يف هذه األحكام، وابُن مالك مثلها هنا بقوله: 

َإٌا "أي:  "إن تنج  إٌا أنا أَر ": ، ومثُل ذلك أن تقول"إن تجد إٌا لنا ُم اَأة"

 وهو فصيح.، وهذا قد يعني تستعملُه بعض العامة "أنا أَر 

، "إن تأتا َإٌا أنا ُأكرُمك"ويجوز أن ُيجمع بين )الفاء، وإذا( الُفجائية، نحو: 

إلى أن  ،[96األنبيام:] (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) ومن ذلك قوُله تعالى:

 (ېئ)إذا قال:  ،[97األنبيام:] (ک گ گ گ گ ڳ)قال: 
ڍ ڌ ڌ ڎ )فدخلت على جواب )إذا( السابقة  ،[196البفرة:]

 (ک گ گ گ گ ڳ)ماذا يقول؟  ،[96األنبيام:] (ڎ
 .[97األنبيام:]

فإن كان جواُب الشرط غير ذلك، إن كان جواُب الشرط غير الستة المذكورة 

التي يجب فيها اقرتاُنها بالفاء؛ يعني كان جواُب الشرط فعاًل ُمضارًعا، أو ماضًيا؛ 

ٍذ عدم اقرتانه، سلم من هذه القيود، فما ُحكم اقرتانه بالفاء؟ فاألكثُر واألحسُن حينئ

ال داعي )للفاء( وسبقت شواهد  "من يُقم أكرمهُ "ويجوز اقرتاُنُه بالفاء قلياًل، نحو: 

ا ُكلها لم تقرتن ب)الفاء(.  كثيرة جدًّ

من يفم َأ وم "لكن جاء اقرتاُنها ب)الفاء( يف شواهد قليلة؛ فعلى ذلك تقول: 

 مية دخلت عليها )الفاء(.لكي تكون ُجملة أس "َأنا أ ومُ "ويكون التقدير:  "معه

 (مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب)ومن ذلك قولُه تعالى: - 
 أي فهو ال يخاُف؛ وإال لوجب الجزم. ،[13الجن:]
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 (حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت)ومن ذلك قولُه تعالى: - 
 .[95الما دة:]

 .[26يو  :] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)وقال تعالى: -

إن  ام زيد  ام "( تقول: والماضي كما سبق الخالي من القيود ال يحتاج )للفاء 

 ."عمرو

 .[90النم :] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)وقال تعالى: 

بعد ذلك قالوا: إن جواب الشرط يف غير الواضع المذكورة مما يجب اقرتانه 

ب )الفاء( الكثر واألحسن عدم االقرتان، واالقرتاُن قليل، هذا ما تيسر يف شرح 

 هذه األبيات واهلل أعلم.

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وصلى اهلل و لم على 

 

¹ 
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 الدرس السادس عشر بعد املائة
 اجلزء األول

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 ...أما بعدأجمعين، 

ن فالسالم عليكم ورحمته وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم يف هذه الليلة ليلة االثني

من  من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائٍة وألفالتاسع والعشرين من شهر الُمحرم 

، نحن يف جامع الراجح بحي الجزيرة يف هجرة الحبيب المصطفى 

مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السادس عشر بعد المائة، من 

 دروس شرح ]ألفية ابن مالك[ عليه رحمة اهلل.

درس الماضي يف أثناء الكالم على باب ]عوامل الجزم[ وقلنا وقد توقفنا يف ال

عقد هذا الباب يف أربعة عشر بيًتا، شرحنا منها كم بيت؟  إن ابن مالك 

 شرحنا منها ثمانية أبيات، فيبقى على ذلك ستة أبيات.

 : وَيَا يفول ابن مالك

 .َواْلِ ْعُ  ِمْن َبْعِد اْلَجاَزا إِْن َيْفَ ارِنْ 703

 

 ا َأِو اْلااااااَواِو بِ ْ ِلْيااااااَا َ ِماااااانْ بِاْلَ اااااا 

ااا704  ََ  .َوَجااْزم  أْو َنْصااب  لِِ ْعااَ  إِْمااَر 

 

 َأْو َواواْن بِااااااااااااْلُجْمَلَ ْيِن اْكُ نَِ اااااااااااا 

ااْرُط ُيْ نِااا َعااْن َجااَواَب َ ااْد 705  .َواْلشَّ

 ُعِلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامْ 

 

ااامْ   َِ َُ ا إِْن اْلَمْعنَااى 
 َواْلَعْ ااُس َ ااْد َيااْأتِ

اِع َ ااْرَط .َواْذااِ ْخ َلااَد  اْج َِماا706 

 َوَ َساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامْ 

 

ااااَو ُمْلَ ااااَزم  َْ ََ ااااْرَ    َجااااَواَب َمااااا َأخَّ
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و َخَبااااارْ 707  ٌُ  .َوإِْن َتَواَلَياااااا َوَ ْباااااَ  

 

ََْلًفااااا بِااااالَ َذااااَ رْ   ااااْ  ُم ااااْرَط َرجِّ اْلشَّ ََ 

اااااَ  َبْعاااااَد َ َسااااامِ 708   .َوُربََّماااااا ُرجِّ

 

م  ٌِ  َخَبااااااارَ ُمَفاااااااد   َ اااااااْرط  بِاااااااالَ 

ت الباقية، على أحكاٍم تتعلق بأسلوب يف هذه األبيا تكلم ابن مالك  

الشرط، بعد أن شرحناه بأنه تكلم على أسلوب الشرط؛ ألن جواِزم الفعل 

المضارع التي تجِزم فعلين، هي أدوات الشرط الجازم، فلهذا استطرد يف الكالم 

 على أسلوب الشرط، وبيَّن أركانه، وماذا يقتضيه.

 :هذه األبيات، فقال ثم دخل يف شيء من أحكام أسلوب الشرط يف 

 َواْلِ ْعاااُ  ِماااْن َبْعاااِد اْلَجاااَزا إِْن َيْفَ ااارِنْ 

 

 بِاْلَ ااااااا َأِو اْلااااااَواِو بِ ْ ِلْيااااااَا َ ِماااااانْ  

ذ م ال ع  المضارع، المعَوخ بالواو أو ال ام على جواب  ذكر  

 الشرط.

لو أتيت بأسلوب شرط، أداة شرط، وفعل شرط، وجواب شرط، ثم عطفت 

 "إن تجتهد تنجح"عاًل مضارًعا، بالواو أو الفاء، كأن تقول: على جواب الشرط ف

 ثم اعطف على تنجح. 

، ما حكم هذا "إن تجتهد تنجح فتفرح"أو  "إن تجتهد تنجح أو تفرح"تقول: 

 المضارع؟ إذا ُعطف على الواو أو الفاء على جواب الشرط؟

 يقول: يجوز فيه ثالثة أوجه:

 الجزم، وهو األ و  واألك ر. -

 ، وهو جا ز.والرَ  -

 والنصب، وهو  لي . -

 ."وُأْعطَِيهُ "أو  "وأعطيهِ "أو  "َمن يأتِي ُأكِرُمُه وأعطي هدية"نحو: 
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 ."فيفرَح "و  "فيفرُح  "، و"َمن يجتهد ينجح ويفرح"

 أما الجزم، وهو األ و  واألك ر، ََو على عَ  الم رىا .

يفرح، نقول: عطفت مفرًدا على مفرد، فأخذ إعرابه، فقولنا من يجتهد ينجح و

 يفرح معطوف على الفعل ينجح مجزوٌم مثله، طالما ُجزم بالسكون.

 وأما الرَ ، َعلى ماٌا؟ على اال  ئناخ.

َمن يجتهد ينجح وهو "على االستئناف على أنه خرب لمبتدأ محذوف، أي: 

هو يفرح، إًذا ما الذي وقع بعد الواو؟ جملة، مكونة من مبتدأ وخرب إال أن  "يفرح

َمن "محذوف، وهذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة عطف ُجمل،  المبتدأ

 ."وهو ينجح"هذه جملة عطفت عليها قولك،  "يجتهد ينجح

فقولنا استئناف ال يعني ذلك أنه ال ارتباط بين الكالمين مطلًقا، وإنما المعنى 

 أن الكالم ليس على عطف المفردات.

المعين، وال ام ها َام السببين،  وأما النصب، َعلى أن الواو ذينئ  ها واو

 والمضارع بعدْ منصوب بأن، مضمرة وجوًبا.

يعني َمن يجتهد يحصل له نجاح  "َمن يجتهد ينجح ويفرح"على معنى: 

والفرح، أو النجاح والفرح؛ ألن أن ستنسبك مع فعلها بمصدر اسم، فلهذا 

 السابق.يجعلون التقدير حينئذ على تقدير األسماء، وسبق ذلك يف الباب 

: وقد جاءت هذه األوجه الثالثة، الجزم والرفع والنصب يف قوله 

 (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ)
الفعل يغفر ُعطف بالفاء على جواب الشرط يحاسبكم، فقرأ أكثر  ،[284البفرة:]

العشرة بالجزم، فَيْغِفر، وقرأ عاصم وابن عام بالرفع، فيْغِفُر، وجاز يف الشاذ قراءته 

 ب، فيْغِفَر.بالنص
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 وجاءت األوجه الثالثة أيًضا يف قول النابغة الذبياين: 

 َااااإْن يَلااااْك أبااااو  ااااابو  يَلااااْك 

 

اااااَُر الحااااارامُ    ربياااااُ  الن ااااااِ ، والش 

ُْ باااااا ناِب عااااااي َ    و نأخاااااا  بعااااااد

 

ااااارِ، لااااايَس لاااااُه  ااااانَامُ   َْ  أَجااااابِّ ال  

 ونأخذ، فهو معطوف على قوله: والشاهد يف  وله: 

 َلااااْك َااااإْن يَلااااْك أبااااو  ااااابو  ي

 

اااااَُر الحااااارامُ    ربياااااُ  الن ااااااِ ، والش 

 و نأخ  

بالجزم، ونأخُذ بالرفع، على المعنى ونحن نأخُذ أو ونأخَذ على أن الواو 

 للمعية.

أو  [186األعراخ:] (ۉ ې ې ې ې ىى ائ): وقال 

 نَذُرُهم قراءتان.

أن يف هذا الفعل المعطوف بالواو، األوجه  يف أوضح المسالك، ذكر 

اء يف القراءة األوجه الثالثة، إال أن المذكور يف كتب التفسير والقراءات الثالثة، ج

 الرفع، والجزم، هذا المذكور فيها ولم ُيذكر فيها النصب.

 هذا إذا كان العطف بالواو، أو الفاء.

، فالجزم جائز؟ طبًعا جائز.  طيب إذا كان العطف بُثمَّ

ل أحرف العطف يعني هذا األصل، األصل يف العطف عطف مفردات، فك

 ."َمن يجتهد ينجح ثم يفرح"تعطف، فال إشكال يف الجزم، 

زه أكثر النحويين؛ ألهنم  ؟ الجواب: نعم جوَّ طيب والرفع، يجوز بعد ُثمَّ

، وإن كان األشهر أن الواو الفاء، هما حرفا االستئناف،  ُيجوزون االستئناف بعد ُثمَّ

 لكن قد تأيت ُثمَّ حرف استئناف.
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و الذي ال يجوز؛ ألن أن المضمرة ال ُتضمر إال بعد واو لكن النصب، ه

 المعية، أو فاء السببية، المعنيين السابقين، وهذا هو الوارد.

وأما يف بقية حروف العطف، أو وبقية حروف العطف، فال يجوز لك فيها إال 

 الجزم؛ ألن الجزم على عطف المفردات، وهذا هو األصل يف كل حروف العطف.

فقلنا على ماذا؟ على االستئناف، واالستئناف ال يكون إال بالواو أو وأما الرفع 

، أما البقية ال يأيت بعده استئناف. زه بُثمَّ  الفاء، وبعضهم كما قلنا جوَّ

والنصب كذلك ال يكون إال بعد الواو، والفاء على معنى السببية، على معنى 

 واو المعية وفاء السببية.

 نحويين ُيقيدون العطف هنا بالواو، والفاء.فلهذا تجدون أن ابن مالك وال

 :  مم  ال ابن مالك

ااااا ََ  َوَجااااْزم  أْو َنْصااااب  لِِ ْعااااَ  إِْمااااَر 

 

 َأْو َواواْن بِااااااااااااْلُجْمَلَ ْيِن اْكُ نَِ اااااااااااا 

ذ م ال ع  المضارع المعَوخ بالواو أو ال ام، على َع   ذكر هنا  

 الشرط.

تحرص المعطوف بالواو أو  ما حكم "إْن تجتهد وَتحِرص تنجح"كأن تقول: 

 بالفاء على فعل الشرط، ذكره يف هذا البيت.

 قال: 

 َنْصب   أوْ  َوَجْزم  

يجوز فيه حينئذ الجزم، وهو الوجه األكثر واألقوى، ويجوز فيه النصب، وهو 

 جائز.

 أما الجزم، فكما سبق على أنه من عطف المفردات، وهذا هو األصل.
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واو للمعية، والفاء للسبيبة، والمضارع وأما النصب، فكما سبق على أن ال 

ر كيف ُتقدر األسماء؟  َمن يجتهد "بعدهما منصوب بأن مضمرة على تقدير قدِّ

هذه ينجَح صارت اسم؛ ألهنا  "َمن يجتهَد وينجَح  "إًذا يف النصب "ويحِرص ينجح

 منصوبة بأن، وأن والفعل اسم مأول، فأنت تجعل التقدير على تقدير األسماء.

 ن يحصل منه اجتهاد وحرٌص ينجح، وهكذا.يعني مَ 

يجوز الوجهان وإن كان  "َمن يأتِي ويُبكِرَ "أو  "َمن يأيت وُيَبكِر ُأكِرُمه"تقول: 

 الجزم هو الظاهر واألكثر.

طيب، أما الجزم فال يحتاج إلى شواهد؛ ألنه األصل واألكثر، من شواهد 

 النصب هنا قول الشاعر:

ِْ ُناا ويفضاا  منااا يف اارب وَماان  وال  ِو

 

 يفشاااى ُظْلًماااا ماااا أَ ااااَم َوال َهْضاااًما 

ِْ نُ  ويفض  منا يف رب وَمن    ِو

من أداة الشرط، يقرتب فعل الشرط، ُنؤِوه جواب الشرط، ثم عطف على فعل 

 بالنصب. يفض َ الشرط، فقال: 

طيب إًذا فيجوز حينئذ يف هذا الفعل وجهان: الجزم والنصب، وأما الرفع فال 

 لرفع كما عرفنا من قبل على ماذا؟ على االستئناف.يجوز، لماذا؟ ألن ا

واالستئناف يمتنع قبل تمام الجزاء؛ ألن جملة الشرط مكونة من أداة الشرط، 

وفعل الشرط، وجواب الشرط، فأنت ال تستأنف كالًما جديًدا حتى ينتهي الكالم 

 السابق، وإال يتقطع الكالم حينئذ وال يصح.

اب الشرط، المسألة األولى العطف على بخالف المسألة األولى، يف جو

جواب الشرط، فحينئذ جملة الشرط اكتملت بأركاهنا، َمن يجتهد ينجح، ثم قلت 

ويفرح حينئذ يصح أن تجعله استئناًفا، أما إذا عطفت على فعل الشرط، فال يصح 
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 الرفع؛ ألن االستئناف حينئذ يمتنع؛ ألنه ال يأيت قبل تمام الجزاء.

، على تقدير االستئناف، "من يجتهد ويحرُص ينجح" ل:َال يجوز أن تفو

يعني من يجتهد وهو يحرص ينجح، فتجعل جملة هو يحرص معطوفة عطف 

ُجمل، على قولك من يجتهد، ثم يأيت بعد ذلك جواب الشرط، ويكون قد 

 استأنفت قبل مجيء جواب الشرط، هذا ممتنع، هذا ممتنع.

مرفوًعا على االستئناف، وإنما مرفوًعا لكن لو قلنا إن المضارع المرفوع، ليس 

 -وأحب المجتهد-َمن يجتهد "على االعرتاض، جملة معرتضة، كأن تقول مثاًل: 

من يجتهد ينجح، ثم أتيت بجملة معرتضة بين الشرط وجوابه، فقلت:  "ينجح

حينئذ الفعل ال شك أنه مرفوع، لكن ليس  "ينجح -وأحبُّ المجتهدَ –من يجتهد "

 ستئناف، وإنما هو مرفوع على االعرتاض.مرفوع على اال

واالعرتاض كما تعرفون، هذه طبيعته، أنه يقع بين متالزمين، االعرتاض يقع 

 بين متالزمين، وال يضر الجملة حينئذ.

 .[36محمد:] (إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم): قال 

معطوف على فعل  [224البفرة:] (ی)فعل الشرط،  (إن تؤمنوا)

وم أم منصوب؟ يف الصناعة النحوية نقول: الوجهان جائزان، هذه يف الشرط، مجز

 الصناعة النحوية، يعني دون نظر لشيء آخر.

لكن لو نظرنا إلى أن األفضل يف القرآن دائًما أن ُيحمل على األقوى 

واألحسن، وأن ُيحمل على نظائره، وأن ُيحمل على كثير فيه وعلى كالم العرب، 

 ه القليلة إال إذا لم نجد مخرًجا آخر.وأال ُيحمل على األوج

إن الفعل هنا مجزوم، مجزوم على الوجه األقوى  َعلى ٌلك ينب ا أن نفول:

 واألكثر، سواء األكثر يف القرآن الكريم، أو يف كالم العرب.
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فدائًما ُنفرق يا إخوان بين الصناعة النحوية، وبين ما يخّص هذا المثال،  

ز أوجًها إال أن المثال قد ال يجوز فيه إال وجه واحد، بحسب  فالصناعة قد ُتجوِّ

 المعنى، أو بقرائن أخرى، وتكلمنا على هذه المسألة أكثر من مرة.

 وقال الشاعر ُزهير يف معلقته المشهورة: 

َيْبَفاااْ  بَِ ْضاااِلهِ  ََ ْضاااَ   ََ ا  ٌَ  َوَماااْن َياااُك 

 

  ََلااااى َ ْوِمااااِه ُيْسااااَ ْ َن َعنْااااُه َوُيااااْ َممِ  

َيْبَفْ   " الشاهد يف قوله:   عطفه على فعل الشرط على الوجه األكثر، فجزم. "ََ

 :  مم  ال ابن مالك

ااْرُط ُيْ نِااا َعااْن َجااَواَب َ ااْد ُعِلاامْ   َواْلشَّ

 

اامْ   َِ َُ ا إِْن اْلَمْعنَااى 
 َواْلَعْ ااُس َ ااْد َيااْأتِ

 يف هذا البيت، أن جواب الشرط، يجوز حذفه إن دلَّ عليه دليل. ذكر  

يجوز حذفه إن دلَّ عليه دليل على القاعدة العامة يف  وكذلك فعل الشرط،

 الحذف.

 ."أن كل ما دلَّ عليه دليل جاز حذفه"

أما ذ خ جواب الشرط لدلي ، َ  ير جًدا يف كالم العرب، إال أنه على 

 نوعين:

 النوع األول: ما يجوز ذ َه.

به، إذا قلنا ما يجوز حذفه، يعني ما يجوز حذفه وما يجوز ذكره والتصريح 

 وذلك إذا لم يكن لفظ الدليل لفظ الجواب.

سيارُتَك يا أخي "إذا لم يكن لفظ الدليل هو نفسه لفظ الجواب، كأن تقول: 

 أي إن استطعت تغييرها فافعل. "قديمٌة وُمتعبة فإن استطعت

يعني إن رغبت فيها أريُتك إياها،  "رأيُت خرفاًنا طيبة إن رغبت"أو تقول: 
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 وهكذا.

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ىئ ی ): قال 

أي: فإن استطعت ذلك فائتهم  [35األنعام:] (حب خب مب ىب يب جت حتخت

 بآية.

 .[35األنعام:] (جت حتخت)فالجواب هنا محذوف، دلَّ عليه قوله: 

فهنا يصح يف اآلية مثاًل، أن تقول يف الكالم فإن استطعت أن تأتيهم بآية، فائتهم 

 بآية، يصح أن ُتصرح بالجواب، وأن تحذف الجواب.

ح.  أو األمثلة المصنوعة التي قلناها قبل قليل، يصح أن تحذف وأن ُتصرِّ

 والنوع ال اين من ذ خ جواب الشرط: ما يجب َيه ذ خ الجواب.

يعني ال يجوز التصريح بالجواب حينئذ، وذلك متى؟ إذا كان لفظ الدليل هو 

ل على لفظ الجواب، إذا كان لفظ الدليل هو هو لفظ الجواب المحذوف، الذي يد

 الجواب المحذوف.

ر الجواب؟ إن ضربتُه فأنت ظالم، لفظ  "أنَت ظالٌم إن ضرْبَته"كقولك:  قدِّ

أنت "الجواب المحذوف، هو هو لفظ الدليل، حينئذ ال يصح يف الكالم أن تقول: 

 هذا يسمونه ِعي. "ظالم إن ضربُت فأنت ظالم

 نت راسب.يعني إن لم تجتهد فأ "أنت راسٌب إن لم تجتهد"أو تقول: 

 يعني إن نجى لم أنجو. "لم أنجو إن نجى"أو تقول: 

 قال الزهير بن مسعود: 

 ماااااَكَأنَّ  الَحلاااايس َعشااااين  اااااَىرُ  

 

 َعلاااى النَحااارِ ِمناااُه لاااون ُبااارَى َمحبَّااارِ  

َلااام َأرِ اااِه إِن َيااانُج منَاااا َوإِن َيُمااات  ََ 

 

اااااااارِ    َََعناااااااان ال َ ااااااااُس َوال بم مَّ
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َلم َأرِ ِه إِن َينُج  "يقول   يقول يعني إن ينجو منها لم ُأرقِه، إن ينجو منها  " منَا ََ

 إن نجى من هذه الطعنة، ما قرأت عليه رقية لكي يشفى.

 منها،. " َوإِن َيُمت "

رِ   َََعنن ال َ ُس َوال بم مَّ

يعني وإن يمت فطعنتي طعنة ال ُغٍس، فحذف المبتدأ وذكرنا يف باب المبتدأ 

 ا يف صدر الجواب، جواب الشرط.والخرب أن المبتدأ ُيحذف كثيرً 

ومثل هذا األسلوب، أعني الثاين، إذا كان لفظ الدليل هو هو لفظ الجواب، يف 

هذا األسلوب خالٌف بين النحويين، فما ذكرناه هو قول جمهور البصريين، 

 يقولون إن الجواب محذوف، والمتقدم دليٌل عليه.

البصريين، يقولون: إن والقول الثاين يف المسألة، قول الكوفيين وبعض 

المتقدم عينه هو الجواب، المتقدم هو هو الجواب، فعند هؤالء يجوز أن تقدم 

 الجواب ويجوز أن تؤخر الجواب، فإن أخرته فله أحكام، وإن قدمته فله أحكام.

والراجح األول، معنًى وصناعة، أما يف الصناعة، فلو كان الجواب القرتن 

الصدارة، وهذا يدل عليه أدلة كثيرة، أن أدوات الشرط بالفاء؛ ألن أداة الشرط لها 

 واالستفهام لها صدارة.

وأما من حيث المعنى وهذا الذي يجعل البصريين كثيًرا ُيدققون يف أحكامهم، 

وال يقبلون بالظواهر، وهو مراعاهتم الشديدة للمعاين، فلهذا يقول عنهم شيخ 

قيق، وأهل الكوفة هم أهل الظاهر؛ اإلسالم ابن تيمية إن أهل البصرة هم أهل التح

 ألهنم يقفون عند المعاين كثيًرا.

 الفاعدة عندهم: أن اخ الخ األ لوب يدل على اخ الخ المعنى.
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يعني ما اختلف األسلوب إال أن المعنى يختلف، ليس يختلف تماًما، وإنما 

 فيه اختالف.

فقد ابتدأت فلهذا يقول البصريون والجمهور، يقول أنت إذا قلت أنت ظالم، 

بخرب جازم، السامع عندما يسمعك تقول: أنت ظالٌم، ما يفهم الشرط، وإنما يفهم 

الخرب الجازم أنت ظالٌم، ثم يبدو لك أن ُتعلق األمر بالشرط، فتقول: إن ضربَته، 

 فهذا معنى يقصد إليه المتكلم.

إن "وهو خالف المعنى اآلخر الذي يقصد التعليق منذ البداية، فيقول: 

 ."فأنت ظالم"هذا التعليق، فهمنا، طيب ماذا يكون؟  "َتهُ ضرب

المعنين مختلفان، وإن كان المعنى اإلجمالي واحد، لكن المعاين التفصيلية 

تختلف، وهذا كالتخصيص بعد التعميم، أن يأيت األمر مخصًصا منذ البداية، 

واحدة،  يختلف عن األمر الذي يأيت عاًما ثم بعد ذلك ُيخصص، وإن كانت النتيجة

 وهو أن هذا العموم ليس على عمومه وإنما ُمخصص.

 ولذلك أمثلة كثيرة جًدا يف النحو، خالفات كثيرة تعود إلى هذا األمر.

وإن كنا نقف عند كثير منها، مثاًل: تقدم الفاعل، هل الفاعل  من األم لن م اًل:

محمد فاعل  "محمٌد قامَ "طب لو قلنا:  "قاَم محمد"يتقدم أو ال يتقدم، يف قولك: 

 متقدم أم مبتدأ؟ خالف.

شرحناه يف الفاعل، فالجمهور يقولون إنه مبتدأ، وجمهور الكوفيين يقولون إنه 

 فاعل متقدم؛ ألهنم ُيجوزون تقدم الفاعل.

وذكرنا حينذاك أدلة كثيرة صناعية ومعنوية، تنصر قول الجمهور، أنه مبتدأ، 

ماذا تفهم؟ ال تفهم أنه قام، ال  "محمدٌ "منها أن المعنى يختلف، فإذا قال لك قائل: 

تفهم أنه قام، ألنه قد يقول محمد أخوك، خالص ما يف فعل أبًدا وال فاعل، محمٌد 
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 أخوك. 

فالعربي عندما يقول محمٌد ال يفهم الفاعل أبًدا، ال يفهم الفاعلية، وإنما ُيفِهم 

 رب عنه بخرب.أنه أوقع االسم يف ابتداء الكالم، فهو مبتدأ، ثم بعد ذلك ُيخ

 وقد يكون غير فعل، محمٌد أخوك. "محمٌد قام"قد يكون هذا الخرب فعاًل 

فينظرون إلى هذه المعاين ويدققون فيها، هم الذين يعني ال يرضون باألخذ 

بالظاهر، وهم الذين تنضبط معهم المقاييس، وهم الذين تسندهم األدلة المختلفة 

 ى.الصناعية والقياسية، يف األبواب األخر

قام "ففي هذه المسألة مثاًل، لو خرجنا من المفرد إلى الجمع، وقلنا: 

فهذا  "المحمدون قاموا"ثم قدمنا الفاعل، لكانت العرب تقول ماذا؟  "المحمدون

يدل على أن المحمدون مبتدأ أم فاعل؟ هذا يدل على أن المحمدون فاعل، أي: 

 لم تعمل فيه شيًئا غير هذا يدل على أن المحمدون مبتدأ؛ ألنه لو كان فاعاًل 

 قِدم الفاعل لو كان الفاعل مقدم تقدم الفاعل فقط. "قام محمد"التقديم، 

وهذا ال تقوله العرب، فهذا يدل أيًضا على  "المحمدون قاموا"فكنت تقول: 

 أن العرب بالفعل تقصد هذا االختالف يف المعنى، عندما ُتقدم االسم.

 واب الشرط.ال الم اِن على ماٌا؟ على ذ خ ج

 .عندما اج م   رط و سممن حذف جواب الشرط ما سيأيت يف البيت التالي، 

إذا اجتمع شرط وقسم، فُيحذف جواب الثاين منهما، فإذا كان الشرط، فإن 

 جوابه محذوف، فلهذا يدخل أيًضا يف هذه المسألة.

 كل هذا كالم على حذف جواب الشرط.

فعل الشرط لدليل، نحو: طيب وحذف فعل الشرط، أيًضا يجوز حذف 
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 ."اجتهد جيًدا وإال ترسب"

يعني وإن ال تجتهد ترسب، إن ال صار بينهما  "اجتهد جيًدا وإال ترسب"

إًذا  "وإال ترسب"إدغام، فقلنا إالَّ وإال، ثم حذفنا فعل الشرط فصارت الجملة 

 فعل الشرط هنا محذوف لدليل.

يعني  "وإال أعَلمُتك"أو  "لمُتكاقرأ الكتاب وستعرُف الطريقة وإالَّ ع"تقول: 

 وإال تفهم أعلمتك.

 يعني ومن ال يجتهد يرسب. "من يجتهد ينجح ومن ال يرسب"تقول: 

 وهكذا كل ما دلَّ عليه دليل جاز أن تحذفه.

 قال األحوص: 

 ََلِّفَاااااااا َلساااااااَت لَاااااااا بأهااااااا َ 

 

 بُ اا َم وإالَّ َيْعُلاااوا م ر ااَك الحساااامُ  

 يأمره أن ُيطلق زوجته. 

 َاااااااا َلساااااااَت لَاااااااا بأهااااااا َ ََلِّف

 

 بُ اااااااااااااااااا َم وإالَّ َيْعُلااااااااااااااااااوا  

 يقول: وإال ُتطلقها َيْعُلوا ثم حذف فعل الشرط. 

ومن حذف فعل الشرط، األسلوب المشهور الذي سبق يف باب كان وأخواهتا، 

 كقولهم:

أي: إن فعلَت خيًرا فجزاؤك خيٌر، وعرفنا أن يف الجملة أكثر  "إْن خيًرا فخيرٌ "

 من ضبط.

فعل الشرط، أسلوب آخر مشهور عندما يأيت اسٌم بعد أداة الشرط،  ومن حذف

 إذا جاء بعد أداة الشرط اسم.

  [6ال وبن:] (ې ې ى ى ائ ائ) كقوله تعالى:
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أي فعل الشرط، أحٌد اسم ما  (إن أحد من المشركين استجارك فأجره) 

يمكن أن يكون فعل شرط، قالوا: إن فعل الشرط محذوف، دلَّ عليه المذكور، 

 وأحٌد فاعل لفعل الشرط المحذوف، يعني وإن استجارَك أحٌد فأِجْرُه.

إال إنه ال يجوز لك يف الكالم أن تجمع بين الِعَوض والُمعوض، إما أن تذكر 

 ."إن أحد استجارك فأجره"، أو تذكر الثاين "إن استجارك أحد فأجره"األول، 

 (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ)وقوله تعالى: 
 اقتتلوا فأصلحوا بينهما.يعني إن  ،[9الحجرا :]

وهذه المسألة وهي ما إذا أتى اسم بعد أداة الشرط، اختلف فيها النحويون 

 على ثالثة أقوال، وهي من المسائل المشهورة:

يجوز هذا ال إشكال فيه، من حيث  "إذا محمٌد جاَءك فأكِرْمهُ "كأن تقول: 

ٌد فأكِرمه، أو تقدم الجواز جائز، ومسموع وفصيح سواء ُتقدم الفعل إذا جاء محم

 كالهما جائز. "إذا محمٌد جاًء فأكِرمه"االسم 

 لكن الخالف يف التخريج يف تخريج االسم، إذا ولي أداة الشرط.

والقول األول قول جمهور البصريين، أن فعل الشرط محذوف وأداة الشرط 

 داخلة على هذا الفعل المحذوف، واالسم فاعل لهذا الفعل المحذوف.

ل المذكور، فدليل على الفعل المحذوف، وهذا الذي قلناه قبل قليل وأما الفع

يعني وإن استجارك أحٌد، فالفعل محذوف واالسم  "وإن أحدٌ "وشرحنا عليه 

المذكور فاعله، فيكون الكالم حينئذ من باب ماذا؟ من باب حذف الفعل، وبقاء 

دلَّ عليه دليل ال الفاعل، وهذا كثير منتشر يف اللغة، الفعل يجوز أن ُيحذف إذا 

 إشكال يف ذلك، ويبقى فاعله.
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 يرون أنه مبتدأ. الفول ال اين يف المسألن لل وَيين،

والفعل الذي بعده خربه، طيب وأين فعل الشرط؟ إن أحٌد استجارك، إن أداة 

شرط، أحٌد مبتدأ، استجارك خرب المبتدأ، فأجِره جواب الشرط، أين فعل الشرط، 

 حينئذ من الجملة. قالوا فعل الشرط مفهوم

نعم هم يقرون أن الشرط ال بد أن يكون بفعل؛ ألن الشرط عقاًل ال يكون إال 

بفعل ما تقول إذا الساعة جئتك، ما يصلح، ال بد أن يكون الشرط فعاًل، لكن 

 يقولون األسلوب صحيح، وفعل الشرط مفهوم من الجملة، يعني لو استجارك.

لفظ، فعل الشرط يف اللفظ اآلن، فعل أو قولهم واضح؟ يقول فعل الشرط يف ال

جملة؟ جملة اسمية، إال أنه يؤخذ من هذه الجلمة االسمية مضموًنا فعل الشرط، 

 إًذا هم ال يمنعون يف الظاهر وقوع الجملة فعل شرط، ما عندهم إشكال يف ذلك.

فعل الشرط عندهم ال إشكال يف أنه يقع جملة اسمية كما رأيتم، جملة اسمية 

 ملة.يعني ج

إن قاَم محمد "، وقياس قولهم لو وقع فعل الشرط ماضًيا، وقياس قولهم

إن قاَم، قام هذا فعل ماٍض ما إعرابه؟ يف محل جزم؟ أو ال محل له من  "قمُت 

 اإلعراب؟

على كالم من؟ كالم الكوفيين، وعلى كالم الجمهور؟ يف محل جزم، هذا 

 التي قبلها.شرحناه يف المحاضرة الماضية الظاهر، الماضية و

نعم إذا وقع فعل الشرط وجواب الشرط، فعلين ماضيين، ففي المسألة قوالن، 

أكثر النحويين، أن الفعل الماضي حينئذ محله الجزم، وهذا الموقع الوحيد الذي 

 يكون للفعل الماضي فيه حكم إعرابي.

فيقولون قام، قام فعل ماضي يف محل جزم، يعني يجعلون الجزم واقع على 
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 .لفظه 

وقياس قول الكوفيين، إنه يمكن أن يكون الجزم حينئذ واقًعا على الجملة، 

يعني قاَم نقول فعل ماٍض مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، والفاعل 

 ضمير مسترت تقديره هو، والجملة الفعلية قام هو يف محل جزم.

جارك خربه، أحٌد مبتدأ، واست "وإن أحٌد استجاَركَ "ألنك على قول الكوفيين: 

طيب وجزم فعل الشرط، وقع على ماذا؟ يقولون: وقع عل الجملة، إًذا فالجملة يف 

 محل جزم، إًذا أجازوا وقوع الجملة فعل شرط.

 أن الفعل محذوف وأحد فاعله. الفول األول: لجمَور البصريين،

 أن أحٌد مبتدأ والفعل بعده الخرب. والفول ال اين: لل وَيين،

ز اإلعرابين يف مثل هذا  وهو لألخ  ،والفول ال الا:  جواز األمرين، ُيجوِّ

 األسلوب.

والقول األول قول جمهور البصريين، هو الموافق للقياس، هو الموافق 

للقياس؛ ألن الشرط اتفاًقا ال يكون إال بفعل، حتى الكوفيين ُيقرون بأن الشرط ال 

 يكون عقاًل إال بفعل.

األمر على قياسه، يعني أبقينا الشرط  وعلى قول جمهور البصريين، أبقينا

بفعل، على تقدير فعٍل محذوف، وحذف الفعل وبقاء الفاعل، ليس قلياًل أو 

ضعيًفا، وإنما هو كثير جًدا يف الكالم، ال بل ال إشكال فيه وال خالف يف جواز 

 حذف الفعل إذا دل عليه دليل.

متى ما دلَّ عليه  وذكرنا يف باب الفاعل أن الفعل ُيحذف يف مواضع كثيرة،

 دليل.
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 فذكرنا اآلن حذف جواب الشرط، وذكرنا حذف فعل الشرط.

 ويجوز ذ خ َع  الشرط، وجواب الشرط مًعا، لدلي .: ثم نقول

 فما الذي يبقى؟ أداة الشرط.

 على األسلوب يعني؟ الَالب:

فيقول:  "ستعاقُبُه وإن اعتذر"نعم، كأن تقول كأن أقول ألحدكم:  الشيخ:

 عني وإن اعتذر فسأعاقبه، هذا كالم، أنا أقول نعم.ي "وإن"

هذا الذي أقول، ما جاز الحذف إال لدليل، لكن هذا الدليل الذي قلته أنا هل 

هو فعل الشرط وجواب الشرط، ألن التي قلتها أنت أم جملة سابقة؟ جملة سابقة، 

معنوي،  هذا كالم وهذا كالم، ال يجوز أن ُيحذف إال لدليل، دليل لفظي أو دليل

 بس ال بد من دليل.

 قال الراجز: 

 َوإِْنااانْ  َ اَلاااْت َبنَااااُ  الَعااامِّ َياااا َ اااْلَمى

 

ِفياااااًرا َكاااااانَ    َوإِنْ  َ اَلاااااْت  ُمْعاااااِدًما ََ

 يعني وإن كان فقيًرا ُمعِدًما فُأريده. 

 قال الشاعر: 

َْ َوىيَعَ ااااَك ال ااااا  ا ااااُ وىعَ َا اذَ اااا

 

 إْن َوصااالَت وإْن لااامِ  األَعااااِزِب  ياااومَ  

ُوِصلت وإن لِم، احَفْظ َوديَعَتَك إْن َوصلَت وإْن لِم، فقوله: إن وصلت ذكر  إن 

أداة الشرط وفعل الشرط وحذف جواب الشرط، يعني وإن َوصلت فاحفظ 

 وديعتك.

يعني وإن لم توصل فاحفظ وديعتك، حذف فعل الشرط وإْن لِم، وقوله: 

 وجواب الشرط.
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ذا اللفظ الذي رواه هب ويف الحديث الذي رواه البخاري، قال  

 .«َإن جام صاذبَا وإال ا  م   بَا»البخاري: 

النحويون يقولون: رواية دائًما، يقولون من ذلك رواية، هذه الرواية؛ ألهنم لو 

النتهى الخالف يف االحتجاج به، ويف  قطعوا بأنه قول النبي 

 الحديث روايات كثيرة جًدا تخالف هذا االستشهاد.

، التقدير، الكالم هذا على «جام صاذبَا وإال ا  م   بَاَإن »المهم، قال: 

ر، فإن لم  اللَُّقطة، التقدير فإن جاء صاحبها، ماذا يفعل؟ فُردها إليه، وإال استمتع قدِّ

 يأيت فاستمتع هبا.

 حذف الجواب، فردها إليه. «َإن جام صاذبَا»فقوله: 

 جئ فاستمتع هبا.حذف فعل الشرط، يعني وإن لم ي «إال ا  م   بَا»وقوله: 

 و د ُتح خ أىاة الشرط، وَع  الشرط َف .ثم نقول: 

ما الذي يبقى؟ جواب الشرط، وهذا على قول الجمهور، يف األسلوب السابق 

 ."ُزرنِي ُأكِرمك"الذي شرحناه، يف نحو قولك: 

، ما جازم أكرمك عند الجمهور؟ شرط محذوف، يعني ُزرين "ُزرنِي ُأكِرمك"

ك، وقال بعض النحويين، إن الجازم هو فعل األمر، يعني فعل إن َتُزرين ُأكرم

 الطلب نفسه، فهؤالء يقولون مجزوم بالطلب.

 : مم  ال ابن مالك

 َواْذااِ ْخ َلااَد  اْج َِماااِع َ ااْرَط َوَ َساامْ 

 

ااااَو ُمْلَ ااااَزم  َْ ََ ااااْرَ    َجااااَواَب َمااااا َأخَّ

ابه إما معلوم أن الشرط له جواب، وأن القسم له جواب، أما الشرط فجو 

 مجزوم لفًظا نحو من يأيت ُأكرُمه وإما مقرتن بالفاء، من يأيت فهو ُمكَرٌم.
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لم يعقد باًبا للقسم،  وأما القسم فجوابه، وعلى ذكر القسم ابن مالك 

مع أن النحويين يعقدون باًبا للقسم؛ ألنه أسلوب مهم جًدا يف العربية، وقد عقده يف 

ة، لكنه من األبواب القليلة التي لم ينقلها ابن أصل األلفية، وهي الكافية الشافي

 مالك من أصل األلفية إلى األلفية.

 أما القسم فجوابه:

."إما مضارع مؤكد بالنون، وذلك إذا كان مضارًعا مثبًتا، مثل:   أَلُقوَمنَّ
ِ
 واهلل

 لقد قاَم محمد" أو مف رن بلفد، م  : -
ِ
 ."واهلل

 إنَّ محمدً " أو مف رن بإنَّ نحو: -
ِ
 ."ا مسافرواهلل

 لمحمٌد مسافر" أو مف رن بالالم، نحو: -
ِ
 ."واهلل

 ما محمٌد مسافر" أو من ا بما، أو ال، أو إْن، نحو: -
ِ
 ."واهلل

  يف البيت ال    رأناْ، يف  وله:  وابن مالك

 َواْذااِ ْخ َلااَد  اْج َِماااِع َ ااْرَط َوَ َساامْ 

 

ااااَو ُمْلَ ااااَزم  َْ ََ ااااْرَ    َجااااَواَب َمااااا َأخَّ

تمع يف الكالم شرٌط وقسم، كان الجواب لألول منهما، وجواب يقول: إذا اج 

 الثاين؟ محذوف لداللة األول عليه.

 يُقم بكرٌ "نحو: 
ِ
 ."إن قاَم زيٌد واهلل

 "، هذا أسلوب الشرط، "إن قاَم زيدٌ "
ِ
هذا أسلوب القسم كالهما يطلب  "واهلل

 جواًبا، وقد تقدم الشرط، فيجب أن يكون الجواب للشرط.

 إن قامَ و"فنقول: 
ِ
 َيُقم"، فنقول: "اهلل

ِ
بالجزم، فيكون القسم  "إن قاَم زيٌد واهلل

 حينئذ معرتًضا، بين الشرط وجوابه.

 إن قاَم زيٌد ليقوَمنَّ بكرٌ "وإن قدمت القسم، وقلت: 
ِ
فيكون الجواب  "واهلل
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 إْن قاَم زيٌد لَيقوَمنَّ بكرٌ "للقسم، فتقول:  
ِ
 ."واهلل

 الشرط حينئذ معرتًضا بين القسم وجوابه.فتجعل الجواب للقسم، فيكون 

 وربي ُأكِرُمه"تقول: 
َّ

 "فإذا قدمت القسم قلت:  "َمن يأيت إلي
ّ

وربي َمن يأيت إلي

يعني وربي ألكرمنه، نعم إذا كان مضارًعا مثبًتا ال بد من دخول الالم،  "ألُكِرَمنَّهُ 

 والتوكيد بالنون.

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): قال 

يأتون  [88اإل رام:] (ٹ ٹ)أين الجواب؟  ،[88 رام:اإل] (ٹ ٹ ٹ

 الفعل هنا مرفوع أو مجزوم؟ مرفوع.

الالم يف  [88اإل رام:] (ڀ ٺ)طيب ما الذي اجتمع عندنا يف قوله: 

قوله لئن، الالم هذه هي الموطئة للقسم، يعني الدالة على قسم محذوف، يعني 

 واهلل لئن، وقوله: إن، هذا الشرط.

قسم وشرط، وتقدم القسم، فوجب كون الجواب للقسم، فقال: إًذا فاجتمع 

 نعم. [88اإل رام:] (ٹ ٹ)

 ال يأتوا، 
ِ
ولو تقدم الشرط؟ فقيل يف الكالم: إن اجتمعت اإلنُس والجن واهلل

 فتحذف.

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ): قال 
 .[51الروم:]

فقال:  [51الروم:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 .جواب القسم [51الروم:] (پ)
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قلنا أن جواب الشرط: إما أن يكون مضارًعا مجزوًما، أو يكون ماضًيا، أو 

مقرتًنا بالفاء، هنا لظلوا اقرتن بالالم، يعني ليس جواًبا للشرط، بل هو جواب 

 للقسم؛ ألن القسم هو الذي تقدم لئن الالم موطئة للقسم.

 (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ)قال تعالى: 
 .[145البفرة:]

 وهذا جواب القسم. [145لبفرة:ا] (ەئ ەئ وئوئ)

إًذا فإذا اجتمع قسم وشرط، وجب كون الجواب لألول، وُحذف جواب الثاين 

 لداللة األول عليه.

 : مم  ال ابن مالك

و َخَبااااااااارْ  ٌُ  َوإِْن َتَواَلَياااااااااا َوَ ْباااااااااَ  

 

ََْلًفااااا بِااااالَ َذااااَ رْ   ااااْ  ُم ااااْرَط َرجِّ اْلشَّ ََ 

جتمعا وتقدم عليها ذو خرب، : إن تواليا الشرط والقسم، يعني ايقول  

وتقدم عليهما ذو خرب، يعني طالب خرب، ما الذي يطلب الخرب؟ المبتدأ أو ما أصله 

المبتدأ، المبتدأ يطلب الخرب، ما أصله المبتدأ؟ يعني اسم كان، واسم إن والمفعول 

 األول يف باب ظن.

خرب طيب فإذا اجتمع شرط وقسم، وتقدم عليهما ذو خرب، تقدم عليهما ذو 

 أكرمِه"يعني تقدم عليهما مبتدأ يطلب خربًا، كأن تقول: 
ِ
 ."محمٌد إن قام واهلل

 أكرمِه"
ِ
، لكن تقدم  "محمٌد إن قام واهلل

ِ
هنا اجتمع قسم وشرط، إن قام واهلل

 عليهما مبتدأ، ما الحكم؟ 

و َخَبااااااااارْ  ٌُ  َوإِْن َتَواَلَياااااااااا َوَ ْباااااااااَ  

 

ااااااااااااااااااااااْ    ااااااااااااااااااااااْرَط َرجِّ اْلشَّ ََ 

ن الجواب للشرط مطلًقا، ما معنى مطلًقا، يعني سواء تقدم يعني رجح أن يكو 
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 الشرط على القسم أو تقدم القسم على الشرط. 

 أكِرْمه"فتقول: 
ِ
 إن قاَم أكِرْمهِ "أو  "محمٌد إن قاَم واهلل

ِ
، هذا واجب "محمٌد واهلل

أو راجح؟ ابن مالك يقول: فالشرط رجح، إًذا ليس واجًبا نعم، هذا الحكم راجح 

 ألحسن واألكثر.يعني ا

وإن التزمت بالقاعدة السابقة، يعني أن يكون الجواب المتقدم، فهذا جائز، 

 إن قاَم محمٌد ُأكرمه"فتقول: 
ِ
 إن قاَم ألكِرَمنّه"وتقول:  "واهلل

ِ
فهو  "محمٌد واهلل

 جائز.

ال يف دليل على أن األمرين جائزان، إال أن جعله ولي الشرط، هو األرجح، 

 كثر واألقوى، نعم.يعني األحسن واأل

 :  مم  ال ابن مالك

ااااااااَ  َبْعااااااااَد َ َساااااااامِ   َوُربََّمااااااااا ُرجِّ

 

م  ٌِ  َخَبااااااارَ ُمَفاااااااد   َ اااااااْرط  بِااااااااَل 

 وربما، ربَّ هنا ُيراد هبا التقليل. 

: وقد جاء قلياًل ترجيح كون الجواب للشرط مطلًقا، مع أنه لم يقول 

 من؟ للمتقدم لألول.يتقدمهما ذو خرب، قلنا إذا تقدم شرط وقسم، فالجواب ل

 فإن جاء قبلهما مبتدأ؟ فاألفضل أن يكون الجواب دائًما للشرط.

يقول ابن مالك: جاء يف قليل من الكالم، جعل الجواب للشرط مطلًقا تقدم أو 

 تأخر، مع أنه لم يأيت قبلهما مبتدأ.

 ُأكرمه"فتقول: 
ِ
 إن قاَم محمٌد أكِرمه"أو  "إن قاَم محمٌد واهلل

ِ
كالم فال "واهلل

 إن قام محمد"اآلن على تقدم القسم، لو تقدم القسم 
ِ
، على القاعدة السابقة "واهلل

 إن قاَم محمٌد ألكرَمنّه"للقسم 
ِ
 ."واهلل
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يقول هنا يجوز بقلة، جاء يف قليل من الكالم أن تجعل الجواب للشرط مع أنه 

 إن قاَم محمٌد ُأكِرمه"متأخر، وتقول: 
ِ
 ."واهلل

 قال األعشى: 

 ُمنِياااَت بِنَاااا َعاااْن ِ اااب  َمعَرَكااانَ  َلااائِنْ 

 

 لاااْم ُتْلِ نَاااا ِماااْن ِىَمااااِم الَفاااْوِم َننَْ ِ اااُ   

 يقول:  

 َلئِْن ُمنِيَت بِنَا

 لئن هذه الالم للقسم، وإن للشرط، والذي تقدم القسم، ومع ذلك قال:

 َلئِْن ُمنِيَت بِنَا

 ال ُتْلِ نَا

ولو سار على األكثر كان  فجزم، فجعله جواٌب للقسم، فجعله جواًبا للشرط،

 ويرفع؛ ألن جواب القسم غير مجزوم. "لئن ُمنيَت بنا ال ُتلفينا"يقول: 

 وقالت الشاعرة: 

ْمُ اااُه الياااوم صااااى ك  َلااائِْن كااااَن ماااا ُذدِّ

 

ااْمِس باىيااا  ، للشَّ َِ  أُصااْم يف َنَاااِر الَفااْي

 فقالت:  

ْمُ ُه أُصمْ   َلئِْن كاَن ما ُذدِّ

شرط، ومع ذلك قالت أُصْم بالجزم، فجعلته جواًبا لئن، تقدم القسم على ال

 بالرفع. "أصومُ "للشرط، ولو سارت على األكثر كانت تقول: 

يف هذا الحكم األخير، وهو أنه إذا تقدم القسم  وما ذكره ابن مالك 

على الشرط، فيجوز أن نجعل الجواب للشرط مطلًقا، هذا قول الفراء، ونصره ابن 

 مالك هنا كما ترون.
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ح بأنه قليل، قال: ربما، لكنه جائز، جائز قليل، وأما الجمهور، و  إن كان صرَّ

فإهنم يمنعون هذا الوجه، ويجعلونه من ضرائر الشعر، وهذا الذي جاء ضرورة 

 شعرية، ال نقيس عليها يف النثر.

 واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 ادس عشر بعد املائةالدرس الس
 اجلزء الثاني

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 ...أما بعدأجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، انتهينا من ستة األبيات الباقية من باب 

 فصل سماه:  ]عوامل الجزم[، بعد ذلك عقد ابن مالك 

 [َلْو ]َفْصُل

 يف ثالثة أبيات، قال فيها:وعقده 

 .َلْو َذْرُخ َ ْرَط َِا ُمِضاَا َوَيِفا   709

 

ُْ ُمْساااااااَ ْفَباًل ل ِاااااااْن ُ بِاااااااْ     إْياااااااالَ 

َِ بِاْلِ ْعااِ  710  .َوْهااَا َِااا االْخ َِصااا

 َكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإِنْ 

 

ااااااا َ ااااااْد َتْفَ اااااارِنْ   ََ  ل ِاااااانَّ َلااااااْو َأنَّ بِ

ََا711   .َوإِْن ُمَضااااااِرع  َتاَلَهاااااا ُصااااارِ

 

 ى اْلُمِضااااِّ َنْحاااُو َلاااْو َيِ اااْا َكَ اااىإَِلااا 

بعد باب ]عوامل الجزم[ الذي شرحناه، بعض أدوات  ذكر ابن مالك  

يف الباب  "أما ولوال ولوما"يف هذا الفصل، و "لو"الشرط غير الجازمة، وهي: 

 الذي بعده.

والمناسبة واضحة، فبعد أن انتهى من الكالم على أدوات الشرط الجازمة، 

لمناسب أن يذكر بعض أدوات الشرط غير الجازمة، فابتدأ بالكالم على كان من ا
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 لو، مع أنه اختصر الكالم على لو كثيًرا. 

 :فنقول يف هذا احلرف، حرف "لو"، لو هلا أنواع أهمها نوعان 

 أ َر أنواع لو نوعان:

ا مصدرًيا. ًَ  النوع األول: أن ت ون ذر

ون النصب، وتعرفون ما معنى فتكون كأْن المصدرية يف المعنى والسبك، د

كون الحرف حرًفا مصدرًيا، يعني ينسبك منه ومن الفعل بعده مصدًرا، وعالمة 

ذلك: يعني كيف تعرف أن لو هنا هي لو المصدرية؟ عالمة ذلك أن تقع أْن 

 موقعها، وأكثر ذلك بعد فعل الُود وما يف معناه.

 ذهابك. يعني أود أن تذهب، يعني أودُّ  "أودُّ لو تذهب"نحو: 

 أودُّ هذا فعل لو تذهب، يعني أودُّ لو تذهب.

 قال تعالى:

لو هنا مصدرية، اسبك منها ومن الفعل بعدها  [9الفلم:] (ۇ ۇ ۆ)

وا إدهانك.  مصدًرا، تقول: ودُّ

 يعني يود التعمير. ،[96البفرة:] (ڃ ڃ ڃ چ)قال تعالى: 

يعني  ،[2الحجر:] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)قال تعالى: 

ويمكن  [30آل عمران:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)مهم، قال تعالى: يودون إسال

 ، يعني أحبُّ أن تجلس."أحبُّ لو تجلس"أن تقول: 

ويقلُّ يف غير ذلك، يعني يقل مجيء لو حرًفا مصدرًيا بعد غير الُوّد وما يف 

.  معناه، غير الُوّد ودَّ يودُّ
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  يومن هذا القليل قول قتيلة بنت النضر األسدية، عندما قتل النب
 أباها، فقالت: 

ك َلاااْو َمنَنْااات َوُرب َماااا  َماااا َكااااَن َضااار 

 

َُ اْلُمُحنَاااُق    مااانَّ اْلَ َ اااى َوُهاااَو اْلَمِ اااي

ك َلْو َمنَنْت   َما َكاَن َضر 

 أي ما كان ضرك َمنَُّك.

وإذا قلنا إن لو حرٌف مصدري كأن، معنى ذلك أن لها جواًبا أم ليس لها 

 ليس لها جواب.جواب؟ ليس لها جواب، لو المصدرية 

 النوع ال اين: من نوع لو ها لو الشرهين، أن ت ون ذرخ  رط.

وهي حرف شرط غير جازم حينئذ، وهذا هو الذي ذكره ابن مالك يف هذا 

 الفصل.

 ولو الشرهين لَا ا  عماالن:

لها استعماالن االستعمال األول أن تكون يف الماضي، يعني أن يكون زمن 

ال، وهذا هو األكثر فيها، هذا األكثر، نحو لو جاء زيٌد فعلها الُمضي، ال االستقب

 ألكرمُته، زمن المجيء يف المضي.

 ."لو اجتهَد لما رسب" "لو اجتهَد لنجح"تقول: 

ولو هذه التي هي حرف شرط، يف الماضي هي األكثر واألشهر فيها، هي التي 

لك فيقولون: يسميها النحويون حرف االمتناع، هي لو االمتناعية، وُيعربون عن ذ

 لو حرف امتناٍع المتناع.

يعني لو تدل على امتناع جواهبا، المتناع شرطها، الشرط ما وقع، فلهذا ما وقع 

 ، المجيء ما حدث، فلهذا اإلكرام ما حدث."لو جاء ألكرمته"الجواب، 
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 واال  عمال ال اين للو الشرهين، أن ت ون  رًها يف المس فب . 

ل، ال يف المضي، وهذا استعمال قليل فيها، فتكون أي أن زمن فعلها يف المستقب

حينئذ كإن الشرطية، كأدوات الشرط؛ ألن أدوات الشرط كلها تكون يف المستقبل، 

أين " "إن تجتهد تنجح"كل الشرط يكون يف المستقبل، أدوات الشرط الجازمة 

 وهكذا ما يكون يف الماضي. "متى ُتسافر تستفد" "تسكن أسكن

فيها كما قلنا أن تكون يف الماضي، لكنها قد تستعمل مثل أدوات أما لو فاألكثر 

الشرط، تكون كإن، يعني يكون زماهنا يف المستقبل، هذا قليل أنكره بعض 

 النحويين لكن أكثرهم أثبته، واألدلة على ذلك كثيرة.

 ."لو تجيُء الليلَة ألكرمُتك"كأن تقول مثاًل: 

متى سيكون؟ يف المستقبل ليس يف ، المجيء "لو تجيُء الليلَة ألكرمُتك"

 الماضي، هذه لو التي للمستقبل.

؟ يعني إن تجئ أكرمُتك، فهي بمعنى إن "لو تجيُء الليلَة ألكرمُتك"ما معنى 

 معنى الشرط.

قال قيس بن الملوح مجنون ليلى، وحكايتنا مع المحبين الكذابين كثيرة يف 

 المجنون: هذا الدرس، سنذكر كثيًرا من أشعارهم، فيقول هذا

 َمْوتِنااااا َوَلااااْو َتْلَ ِفااااا أْصااااداُ نا َبْعااااَد 

 

 وَمن ُىوِن َرْمَسْينا ِماَن األْرِض َ ْبَساُب  

اانً   ا وإْن ُكنْااُت ُرمَّ
 َلَ اا َّ َصااد  َصااْوتِ

 

اا ُّ  َلْيلااى َصااد  لَِصااْوِ    َُ َْااَرُب  َي  وَي

 فلو شرط، وجوابه لظل 

 َوَلْو َتْلَ ِفا

 َلَ  َّ َصد  َصْوتِا
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 لتقي تظل.والمعنى: إن ت

ونحن نحتج بلفظ هذه األشعار؛ ألن أصحاهبا من المحتج بكالمهم، وإن كان 

 معناه باطاًل وكذًبا، فهذا لن يكون بعد موته.

ڄ ): ومِن ذلك أي مما جاءت فيه لو لالستقبال، قوله 

 .[9النسام:] (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )واآلية تحتاج إلى فهم، 

 أين فعل الشرط؟ بعد لو تركوا. [9النسام:] (چ

ڄ )تركوا من حيث الصياغة فعل ماٍض، لكن زمانه هنا مستقبل، 

يعني هؤالء سيرتكون أم تركوهم؟ ال هذه وصية لهم،  [9النسام:] (ڄ ڃ ڃ

أنتم الذين تخشون أن ترتكوا أوالدكم، فإن ترتكوهم ضعاًفا، وتخافون عليهم، 

 فهذه وصية لهم يف المستقبل.

يعني واهلل أعلم، وليخش الذين لو يرتكون  [9النسام:] (ڃڄ ڃ  ڄ)

 أوالدهم ضعاًفا، خافوا عليهم.

 ومن ذلك قول توبة بن الُحَميِّر، وهذا أيًضا من، قال:

 ولااااو َأنَّ َلْيَلااااى األَْخَيِليَّااااَن َ اااالََّمْت  

 

 وَصاااااا ا ُ   ُتْرَباااااان   وُىونِااااااى علااااااىَّ  

 َلَسااااَلْمُت َتْسااااليَم الَبَشاَ ااااِن َأو َزَ ااااا 

 

 إِلْيَااا َصااًد  ماان جانااب الَفْباارِ صااا ُ   

أيًضا كصاحبه السابق، يقول: لو أن ليلى األخيلية سلمت لسلمت، فلو هنا  

 لسلمُت عليها، فهذا يف 
ّ

شرطية للمستقبل يعني لو مت ويف القرب وسلمت علي

 المستقبل.
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 : وه ا هو  ول، ابن مالك 

 َ ْرَط َِا ُمِضاَ  َذْرُخ  َلوْ 

 ر فيها.هذا هو األكث

 ثم قال:

ُْ  َوَيِف     ُمْسَ ْفَبالً  إْيالَ 

 يعني وقد تأيت للشرط يف المستقبل، لكنه قليل.

 ُ بِْ   ل ِنْ 

 ُيَضِعف قول من رّد هذا االستعمال من النحويين.

 : مم  ال ابن مالك

َِ بِاْلِ ْعااِ  َكااإِنْ   َوْهااَا َِااا االْخ َِصااا

 

ااااااا َ ااااااْد َتْفَ اااااارِنْ   ََ  ل ِاااااانَّ َلااااااْو َأنَّ بِ

: إن لو الشرطية باستعماليها يف الماضي والمستقبل، كأدوات يقول  

الشرط، ال تدخل إال على فعل، وهي مختصة باألفعال، ال تدخل على األسماء، 

 كاألمثلة السابقة.

وهذا الحكم يف الحقيقة عاٌم للو، بكل أنواعها، حتى المصدرية، وحتى التي 

 ستأيت اإلشارة إليها فيما بعد.

تدخ  إال على َع ، إال أنَّ لو الشرهين  د تدخ  يف ال اهر على ا م، يف لو ال 

 ال اهر  د تدخ  على ا م يف مواض :

 الموض  األول: إٌا و   بعدها أنَّ ومعموالها.

 ."لو أنَّ زيًدا قائٌم لُقمُت "نحو: 



 

 
e 

g h 

f  375 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

الشرط لو، والجواب لقمُت، والذي جاء بعد لو، أن  "لو أنَّ زيًدا قائٌم لُقمُت "

 يًدا قائٌم، هذا فعل أم اسم؟ اسم؛ ألن أن ومعموالها اسم مؤول، إًذا فوقع اسم.ز

 وهذا األسلوب مطرد، أعني وقوع أن بعد لو، كما قال ابن مالك

ا َأنَّ  َلوْ  ل ِنَّ  ََ  َتْفَ رِنْ  َ ْد  بِ

 هذا مطرد وكثير جًدا.

يه، أن واختلفوا يف تخريج هذا األسلوب، وأحسُن ما قيل فيه، أحسن ما قيل ف

هذا االسم الواقع بعد لو، يال ساعدوين، ما إعرابه؟ لكي نجعل لو داخلًة على 

 فعل، ماذا نقول؟ نقول: إن هذا االسم فاعٌل لفعٍل محذوف، ُيقدُر بكون عام.

يعني أنَّ زيًدا قائٌم، هذا مصدر مؤول يعني قيام زيد، ُنقدره لو حصل قياُم زيد 

 ثبت تقدر كون عام، عرفنا الكون العام أكثر من مرة.  لُقمت، أو لو كان قياُم زيد، أو

وهذا هو قول الكوفيين، وهو الذي مال إليه أكثر النحويين المتأخرين بعد 

ذلك، ويكفينا هذا القول، فتبقى لو حينئذ على أصلها، داخلة على فعٍل محذوف، 

 والفعل مذكور، وهذا كما قلنا قبل قليل ال إشكال فيه.

، والتأويل على ما ذكرنا قبل قليل، لو "َك مجتهٌد لنجحَت لو أنَّ "وتقول: 

 حصل اجتهاُدك لنجحت.

 والبيت السابق:

َمْت، َلَسَلْمُت " لو دخلت على أن يعني على اسم،  "ولو َأنَّ َلْيَلى، َ لَّ

 فالتخريج يعني لو حصل تسليُمها، لسلمت.

 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ٱ)قال تعالى: 
ٱ ٻ )وقال:  ،[103البفرة:] (ہ ہۀ  ۀ)وقال:  ،[5الحجرا :]
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قلنا هذا كثير  [66النسام:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٿ)وقال:  ،[66النسام:] (ٻ 

 جًدا، ومطرد يف الكالم، وهذا هو تخريجه وإعرابه.

لو حرف امتناع المتناع مبني  "لو أنك مجتهٌد فنجحت"فنقول يف اإلعراب، 

سمها وخربها، واالسم على السكون ال محل له من اإلعراب، وأنك مجتهد، أن وا

 المؤول فاعل لفعل محذوف، ُيقدر بكون العام.

يعني لو حصل اجتهاُدك لنجحَت، الالم داخلة على جواب لو الشرطية، 

 ونجحَت فعل وفاعل وهو جواب الشرط.

هيب،  لنا إن لو مف صن بال ع ، ل نَا ىخلت على اال م يف ال اهر، يف 

 مواض :

، وشرحنا ذلك. : أن يأيت بعدهاالموض  األول  أنَّ

أن يليها اسم بعده اسم مطابق للمحذوف، تأيت لو ثم اسٌم  الموض  ال اين:

 وبعد االسم فعل يطابق المحذوف.

تعني لو زارين محمٌد لزرُته، فيكون مثل ما  "لو محمٌد زارين لزرُته"نحو: 

 (ې ې ى ى ائ ائ)ذكرناه من قبل يف نحو قوله تعالى: 
لك أن هذا األسلوب ال خالف يف صحته، وإنما الخالف يعني معنى ذ [6ال وبن:]

 يف تخريجه.

يعني  "لو غيُرَك قالها يا أبا ُعبيدة": ¶ومن ذلك قول عمر ألبي ُعبيدة 

لو قالها غيرك، يجوز أن تقول لو قالها غيرك، ويجوز أن تقول: لو غيرك قالها، 

 كالهما جائز، لكن الكالم يف التخريج.

 ني به ويهتم.والعربي ُيقدم ما يعت
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 ومن ذلك قول حاتم الطائي عندما صفعته جارية، قال: 

اُ   ِوارَ  ٌَ َََم نا لو   َل

اُ   ِوارَ " ٌَ َََم نا لو  ُأِسر، فطلبت منه صاحبة البيت أن يفصد الناقة، فقام  "َل

 فنحرها، فغضبت عليه، فقال: هذا فصدي، فصدي أن.

اُ    "فقامت عليه الجارية فصفعته، فقال:  ٌَ ؛ ألن األساور ما كانت "ِوارَ لو 

اُ   ِوارَ  "تلبسها إال الحرائر، فالتقدير  ٌَ َََم نا لو  يعني لو ذات، يعني لو  " َل

 لطمتني ذات سوار لهان علي.

 ومن ذلك قول الشاعر:

َ  َلاااو َ ياااَر الِحمااااِم َأصااااَبُ م  َأِخاااال 

 

 َع ِبااُت َوَل ِاان مااا َعلااى الَمااوِ  ُمعَ ااُب  

سم أيًضا، من أن ُيحذف الفعل، أن ُيحذف فعل الشرط، وقد تدخل لو على اال 

 وتبقى منه بقية.

فعل الشرط بعد لو قد ُيحذف الفعل، لكن قد تبقى منه بقية، يعني أن يبقى 

، «ال مس ولو خاتًما من ذديد»شيء من أثره، ومن ذلك األسلوب المعروف، 

كان الُملَتَمُس  يعني التمس ولو «ال مس ولو خاتًما»وقولك:  "ُكل ولو تفاحةً "

 خاتًما، حذفت كان لكن بقي أثرها وهو خربها.

فلم ُيحذف الفعل كله، حذف الفعل لكن بقي شيء من أثره، يعني بقي شيء 

 بقية منه، وهذه البقية دالة عليه.

فهذه المواضع التي تدخل فيها لو على االسم ظاهًرا، وعرفنا أهنا جميًعا داخلة 

 ابن مالك على إطالقه، أهنا مختصة بالفعل.يف الحقيقة على فعل، كالم 

 :  مم  ال ابن مالك
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ا  ََ  َوإِْن ُمَضااااااااااِرع  َتالََهاااااااااا ُصااااااااارِ

 

 إَِلاااى اْلُمِضااااِّ َنْحاااُو َلاااْو َيِ اااْا َكَ اااى 

: إن لو االمتناعية، االمتناعية التي يف الماضي أو المستقبل؟ يف يقول  

ها، قد يكون ماضًيا يف الصيغة، الماضي، إن كنت تريد لو االمتناعية، فإن الفعل بعد

 ."لو وىف بعِدِه لوفيُت له"، "وهذا األكثر، لو جاء زيٌد ألكرمُته

 وقد يأيت المضارُع يف الصيغة بعدها، ولكنك تريد به الزمان الماضي، قال مثل: 

 َيِ ْا َكَ ى َلوْ 

 يعني لو وىف كفى. "َيِ ْا َكَ ى َلوْ "

 لما قاتلها الرسول لو تؤمُن ق"ومن ذلك أن تقول مثاًل: 
ِ
ريٌش باهلل

" .أسلوب صحيح 

فقولك: تؤمن يف الصيغة فعل مضارع، وشرحنا أكثر من مرة أن انقسام الفعل 

إلى ماٍض ومضارع وأمر هو بحسب الصيغة، ثم إن الصيغة َفَعَل قد تكون يف 

 الماضي، أو يف المستقبل.

 الماضي.وإن يفعل قد يكون يف الحال أو المستقبل، وقد تكون يف 

 أما افعل فال يكون إال يف المستقبل.

 فهنا المعنى معنى المثال السابق لو آمنت لما قالتها.

تريد لو  "لو تجتهدون يف دروِسُكم لنَجْحُتم"ومن ذلك قوله: يف الراسبين، 

اجتهدتم لنجحتم، ومن ذلك قولك مثاًل: لو نتعاون فيما بيننا لما صار المكان 

 ا.قذًرا، يعني لو تعاون

 ،[7الحجرا :] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ): ومن ذلك قوله 

 يريد لو أطاعكم؛ ألن الكالم على قصة سلفت.
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 قالوا ومن ذلك قول ُكَثيِر عزة، يقول: 

مْ  َُ  ُرهبااااااُن مااااادَيَن والااااا يَن عَااااادُت

 

 يب اااوَن ِماااْن ذااا ِر العااا اِب  عاااوىا 

 لاااو يسااامعوَن كماااا  ااامعُت كالَمَاااا 

 

عاااااك وُ ااااا  ة َ ُركَّ وا لَِعااااازَّ  جوىا َخااااارُّ

يريد لو سمعوا، يريد لو سمعوا خروا، وهو بذلك ُيعلِل لباطله، وهيامه بعزة،  

يقول: إن الرهبان الصالحين الذين يحذرون العذاب ال يصربون عن مثل ما أرى، 

 فلهذا لي حجة وعذر أنني ما أصرب عن حبها.

 .وهذا احتجاج باطل بل السبب، هو ضعف إيمانه، وتعلقه بغير اهلل 

ن أفضل َمن تكلم على ما يتعلق بالحب والهيام، وذكر هؤالء الشعراء وم

يف ]روضة المحبين[ ذكر هذه  وناقش أشعارهم هو ابن قيم الجوزية 

األشعار، وحلل نفسياهتم، تحلياًل جيًدا، وذكر األسباب الحقيقية لهذه األمور 

 المبالغات التي نعجب منها.

رب، ومع ذلك لن أنساها يف القرب، اإلنسان كيف يعني يقول: لو أنني مت ويف الق

 يف القرب خالص يذهل عن غير نفسه، فحلل ذلك، يف أبواب جميلة يف هذا الكتاب.

يف هذا الباب أو يف  طيب هذا ما يتعلق باألبيات التي ذكرها ابن مالك 

 هذا الفصل فصل لو.

 ن كر بعد ٌلك َا دتين مَم ين، ي علفان بلو:

كرنا أن لو الشرطية يف الماضي أو يف المستقبل، ال بد لها من ذالفاعدة األولى: 

جواب، ال بد لها من جواب، لو الشرطية ال بد لها من جواب، فما جواهبا؟ جواهبا 

 ثالثة أشياء:

 فعل ماٍض. -
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 أو فعٌل ماٍض منفي بما. - 

 أو فعٌل مضارع منفي بلم. -

فاألكثر فيه اقرتانه  "لو جاَء محمد لجاِء زيد"جواهبا إما فعٌل ماٍض، كقولك: 

 ."لو جاَء محمد لجاَء زيد"بالالم، 

وبعض النحويين يسمي هذه الالم، الم التسويف، ليس هذا االسم مشهوًرا أو 

 متفق عليه، لكن بعضهم يسميها بالم التسويف، والمعروف أهنا الم الجواب.

عدم أين الجواب؟ جاء عمرو اقرتن بالالم، ويجوز  "لو جاَء زيد لجاَء عمرو"

االقرتان، جائز، جائز كثير ال إشكال فيه، االقرتان وعدم االقرتان جائزان كثيًرا، إال 

 أن االقرتان أكثر.

 ."لو جاَء محمد جاَء زيد"فتقول: 

ۋ ۅ )وقال:  ،[176األعراخ:] (ہ ھ ھ ھ): قال 

وقال يف سورة واحدة وهي سورة الواقعة:  ،[22األنبيام:] (ۅ ۉ ۉ ې ېې

 (ٴۇ ۋ ۋ ۅ)ثم قال:  ،[65وا عن:ال] (ڻ ڻ ڻ ۀ)
 .[70الوا عن:]

يقول بعض أهل البالغة، أن هذه الالم، يسموهنا الم التسويف، لتدل أن 

 الجواب أكثر تأخًرا، مما لو حذفتها.

معنى ذلك أن مجيئه بعد المجيء  "لو جاَء محمٌد جاَء زيد"يعني لو قلت: 

فأنت  "لو جاَء محمد لجاء زيد": األول مباشرة، يعني بال فاصل ُيذكر، أما إذا قلت

 ُتشعر بشيء من التسويف والُمهلة، واهلل أعلم.
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 ال اين مما يف  جواًبا للو، ال ع  الماضا المن ُا بما.

، وهذا عكس السابق، يعني يجوز فيه "لو جاَء زيٌد ما جاَء محمد"كأن تقول: 

 االقرتان بالالم وعدم االقرتان، واألكثر عدم االقرتان.

 ."لو جاَء محمد لما جاء زيد"ويجوز  "لو جاَء محمد ما جاَء زيد": تقول

 .[112األنعام:] (ڃ چ چ چ چڇ)قال سبحانه: 

 وقال الشاعر: 

 الليالِا  م  خيارَ  ال ول ن                اَ رْ نَا لما الفيارَ  ولو ُنعَى

 رانه المضارع المن ا بلم، وه ا يجب َيه عدم ا  ال الا لما يف  جواًبا للو:

 بالالم.

 ال يجوز أن يقرتن بالالم، تقول، بلم.

وال  "لو جاَء محمد لم يجيء زيد"، "لو جاَء محمد لم يجيء زيد"تقول: 

 يجوز اقرتانه بالالم، هذه الفائدة األولى.

أن لو كما ٌكرنا من  ب ، تأتا على أنواع يف الل ن، وٌكرنا لَا  ال ا دة ال انين:

 نوعين، أو مالمن أنواع.

ذكرنا أهنا تأيت حرًفا مصدرًيا، وتأيت حرف شرط على استعماليها، فنقول: تأيت 

 حرف شرط للمستقبل، وتأيت حرف شرط للُمضي.

يعني ثالثة أنواع أو نوعين، إن جعلناها إجمااًل فهي نوعان، وإن جعلناها 

 تفصياًل فهي ثالثة أنواع.

 حرف عرض وقد تأيت غير ذلك، قد تأيت حرف عرٍض وتحضيض، قد تأيت

 وتحضيض.
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وفهمنا العرض، والتحضيض فيما سبق، العرض الطلب برفق، والتحضيض  

 الطلب بشيء من الحث والشدة.

هذا  "لو تنزلوا عندنا فنكرمكم"إن كان برفق  "لو تنزلوا عندنا"كأن تقول: 

 هذا تحضيض. "لو تنزلوا عندنا نكرمكم"عرض، 

 ض؟ تحضيض.، هذا عرض أو تحضي"لو تكتُب واجبك مبكًرا"

ق"طيب، وقد يأيت حرف تقليل، حرف تقليل نحو:  ، "تصدق ولو بظلٍف ُمحرَّ

لو نتخلص من "وقد يأيت حرف تمٍن، حرف تمٍن نحو  يعني تصدق ولو بالقليل.

ۇ ۆ ۆ )قال تعالى:  التمني يعني يف المستحيل أو يف الصعب. "حظوِظ النفس

 هذا للتمني. ،[102الشعرام:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 بعضهم استعماالهتا بقوله:وقد جمع 

  تمَن وعرَض وتفلي   ومصدر  وتعليُق ماَض مم مس فب   بدام 

 الفالصن:

 أهنا تأيت حرًفا مصدرًيا. -

 وتأيت حرف شرط. -

 وتأيت حرف عرٍض وتحضيض. -

 وتأيت حرف تقليل. -

 وتأيت حرف تمٍن. -

نف  هنا واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 عين.أجم
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 الدرس السابع عشر بعد املائة
 اجلزء األول

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 ...أما بعدأجمعين، 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل بكم يف هذه الليلة المباركة، 

يف  خمٍس وثالثين وأربعمائة وألفليلة االثنين السادس من شهر صفر من سنة 

جامع الراجحي بمدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السادس عشر بعد 

 المائة، من دروس شرح ]ألفية ابن مالك[ عليه رحمة اهلل.

ا َوَلْوالَ َوَلْوَماكنا توقفنا يف الدرس الماضي على باب ] [، بعد أن انتهينا من أمَّ

 فصل لو.

 وهو باب  -إن شاء اهلل تعالى-الذي سندرسه  وهذا الباب

 []أمَّا َوَلْواَل َوَلْوَما

 :يف خمسة أبيات، قال فيها  عقده ابن مالك 

ااا712 ََ َمااا َيااُك ِمااْن َ اااَم َو َْ ااا َكَم  .َأمَّ

 

 لِ ِْلااااااااِو تِْلِوَهااااااااا ُوُجْوًبااااااااا ُألَِ ااااااااا 

ا713  ٌَ ٌِ  اْلَ اا َ ا َّ َِاا َنْ ارَ إِ  .َوَذْ ُخ 

 

اااااا َ اااااْد ُنبِاااااَ اَلاااااْم َياااااُك   ََ  َ اااااْول  َمَع

 .َلااااْواَل َوَلْوَمااااا َيْلَزَماااااِن ااْلْب ِااااَدا714 

 

ا اْم ِنَاًعاااااااااا ُبُوُجاااااااااْوَى َعَفاااااااااَدا  ٌَ  إِ
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َماااا اْل َّْحِضاااْيَ  ِماااْز َوَهاااالَّ 715  َِ  .َوبِ

 

اااااااااااااااا اْلِ ْعااااااااااااااااَل   ََ  َألَّ َأاَل َوَأْولَِينْ

ااا اْ اام  بِِ ْعااَ  ُمْضااَمرِ 716  ََ  .َوَ ااْد َيِلْي

 

اااااااااااَق   رِ  ُعلِّ  َأْو بَِ ااااااااااااِهرَ ُمااااااااااا خَّ

ا َوَلْوالَ َوَلْوَما]هذا الباب، باب  ذكر ابن مالك   [ بعد باب عوامل أمَّ

الجزم؛ ألهنا أدوات شرط غير جازمة، فناسب ذكرها بعد أدوات الشرط الجازمة 

 التي ذكرها يف باب عوامل الجزم.

بيتين يف هذا  فهذه هي مناسبة ذكر هذا الباب، بعد باب عوامل الجزم، فذكر

 الباب، عن أما وذكر ثالثة أبيات عن لوال ولوما.

ا"فقال يف البيتين الذين عن   :"أمَّ

ااااا ََ َمااااا َيااااُك ِمااااْن َ اااااَم َو َْ ااااا َكَم  َأمَّ

 

 لِ ِْلااااااااِو تِْلِوَهااااااااا ُوُجْوًبااااااااا ُألَِ ااااااااا 

ا  ٌَ ٌِ  اْلَ ااااا َ اااا َّ َِااااا َنْ اااارَ إِ  َوَذااااْ ُخ 

 

اااااا َ اااااْد ُنبِاااااَ ا  ََ  َلاااااْم َياااااُك َ اااااْول  َمَع

ا"أن  يذكر   بفتح الهمزة وتشديد الميم، من الحروف التي قد  "أمَّ

تتضمن الشرط، إال أهنا ال تجزم، وأما يف حقيقتها حرف شرط وتوكيد دائًما، 

 وحرف تفصيل غالًبا، وحرف انتقال إذا كانت يف أوائل الخطب ونحوها.

تدل على  فأما حرف توكيد دائًما، دائًما تدل على التوكيد، وشرط دائًما

الشرط، وهذا الذي يهمنا اآلن، وتدل على التفصيل غالًبا، وإذا جاءت يف أول 

 الخطب ونحوها دلت على االنتقال.

ا بكٌر فجالس"مثال كوهنا حرف تفصيل، أن تقول:   "أما زيٌد فُمنطلق وأمَّ

 ففصلت، وقد ُتفصل على اثنين أو ثالثة أو أكثر.

 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک)قال تعالى: 

ا اْلَيتِيَم َفال َتْقَهْر ).. اآلية، وقال تعالى: .[26البفرة:] (ک گ َفَأمَّ

ائَِل َفال َتنَْهْر )9) ا السَّ ْث 10( َوَأمَّ ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ ، هذا [11-9الضحى:] (( َوَأمَّ



 

 
e 

g h 

f  385 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 نسميه تفصيل.

ومثال كوهنا لالنتقال: مجيؤها يف أول الخطب، أو الكتب، أو الرسائل 

ا بعد"ها، عندما نقول: ونحو  ربِّ العالمين أمَّ
ِ
تدل  ".. فأقول كذا وكذا.الحمُد هلل

 على االنتقال من موضوع إلى موضوع.

أما كوهنا للشرط أو للتأكيد فال يحتاج إلى مثال؛ ألن هذا المعنى دائم والزم 

 فيها يف كل مثال.

ا زيٌد فُمنطلٌق "وأصل قولهم:  ا مع ما  "أمَّ بعدها، كأن تقول: أعني تركيب أمَّ

ا زيٌد فمنطلٌق "  أصل هذا الرتكيب مهما يكن من شيء، فزيٌد منطلق. "أمَّ

مهما يكن من شيء فزيد منطلق، فمهما هذه أداة الشرط، يكن من شيء هذا 

فعل الشرط، فزيٌد منطلق، زيٌد منطلٌق جواب الشرط، والفاء داخلة على جواب 

 الشرط للربط، هذا أصل األسلوب.

ا مناب أداة الشرط طيب ما  الذي حدث؟ الذي حدث أن العرب أنابت أمَّ

ا فزيٌد منطلٌق "وفعل الشرط، فكان الظاهر حينئذ أن ُيقال:  ا مكان  "أمَّ إذا وضعنا أمَّ

ا فزيٌد منطلٌق "مهما يكن من شيء، فكان الظاهر أن ُيقال:  إال أن العرب  "أمَّ

ا مباشرة، بعد  ا نائبة عن أداة الشرط استكرهوا أن تأيت الفاء بعد أمَّ أن جعلوا أمَّ

 وفعل الشرط.

فأرادوا أن يصلحوا هذا القبح الذي نتج من اجتماع حرفين، والحرف الثاين 

الفاء هو ليس عطًفا، ليس عاطًفا، لكنه ُيشبه فاء العطف، يف اللفظ، وال يوجد 

معطوف عليه، فكل هذا يجعل الصورة قبيحة، فأرادوا أن ُيحسنوا الصورة 

 صلحوها فزحلقوا الفاء إلى داخل جملة الشرط.ويُ 

ا والفاء، فلهذا  زحلقوها أدخلوها، بحيث يفصل فاصٌل أقل فاصل بين أمَّ
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ا فاصل، أقل فاصل.فيجب يف هذه الفاء أن يفصل بينها وبين    أمَّ

ا زيٌد فُمنطلٌق  "فتقول:   ."أمَّ

( خرب 00:8:41@بعد أن عرفنا كل ذلك، نعرف أن زيٌد منطلٌق مبتدأ، و)

 على كل حال.

ا زيٌد فمنطلٌق  "حتى يف هذا األسلوب،  زيٌد مبتدأ ومنطلٌق خربه، والفاء  "أمَّ

داخلة على جواب الشرط، وهي يف األصل داخلة على زيد، ثم تزحلقت، كما 

مبتدأ وخرب، ثم أكدته بإن  "زيٌد منطلٌق "تتزحلق الم االبتداء بعد إن، إذا قلت مثاًل: 

 ."لزيٌد منطلٌق "ثم تؤكد أيًضا بالالم، تقول:  "منطلٌق  إنَّ زيًدا"تقول: 

فإذا أردت أن تجمع المؤكدين، إن والالم، وكالهما له الصدارة، فاستقبحت 

العرب أن تجمع حرفين يف مكان واحد ومعناهما واحد، فزحلقت الالم إلى داخل 

 الجملة.

ل بين إن لكن ما زحلقته كثيًرا؛ ألن المراد فقط أن يوجد فاصل أقل فاص

والالم، فتقول إن زيًدا لمنطلق، هذه الالم أصلها التقديم أم التأخير؟ أصلها 

التقديم، فلهذا إذا ذهبتم إلى األشياء التي لها صدارة، األشياء التي لها أسماء 

االستفهام أسماء الشرط، يقولون الم االبتداء، من األشياء التي لها الصدارة، 

لضرورة ُزحلقت إلى داخل الجملة لكي ال ُتجامع وتسمى االبتداء، لكن هنا ل

 حرًفا يف معناها.

 فهذا الذي حدث أيًضا مع الفاء يف مثل هذا األسلوب.

ا،  "زيًدا أكرمُته" َلَ ا لو  لت م اًل: هذا أسلوب اشتغال، طب أدخل أمَّ

ا زيًدا فأكرمُته"ستقول:  واألصل مهما يكن من شيء فزيًدا أكرمته، يعني  "أمَّ

لة ما تتغير، وإن كانت الفاء ستدخل يف وسطها للعلة السابقة، واإلعراب ال الجم
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 يتغير.

ا زيًدا فأكرمُتهُ "تقول:  ا حرف تفصيل يتضمن الشرط، على معنى مهما  "أمَّ أمَّ

يكن من شيء، زيًدا مفعول به مقدم، أكرمُتُه فعل وفاعل، آسف زيًدا منصوب على 

ل عليه المذكور، وأكرمُتُه فعل وفاعل االشتغال، يعني منصوب بفعل محذوف د

ومفعول به، والفاء داخلة يف جواب الشرط، واألصل أن تدخل على أول زيًدا 

 أكرمُتُه.

اليوَم ظرف  "اليوم سافَر زيدٌ "وهكذا لو قلت أي جملة أخرى، لو قلت مثاًل: 

ا تقول:  ا فسافَر زيدٌ "زمان، سافَر زيٌد فعل وفاعل، ثم أدخلت أمَّ عراب ال اإل "أمَّ

يتغير؛ ألن األصل مهما يكن من شيء فاليوم سافر زيٌد، ثم تزحلقت الفاء إلى 

 داخل الجملة.

ا والفاء إذا  فاليوَم ظرف زمان وسافر زيٌد فعل وفاعل، على هذا نعرف أن أمَّ

 دخلت على جملة ال ُتغير إعراهبا.

، لكن ُتدخل معنى الشرط، فتكون نائبة على أداة الشرط وفعل الشرط

 والجملة بعدها تنقلب إلى جواب الشرط، وهكذا يف كل نظير.

ا بعد التي يف أوائل الخطب ونحوها، لو قلت:   ربِّ "ومن ذلك أمَّ
ِ
الحمُد هلل

ا بعد فأقول كذا وكذا  ."العالمين، أمَّ

مهما يكن من شيء فبعد أقول كذا وكذا، بعد هذا  األ لوب ن سه، ال فدير:

ل كذا وكذا، وبعد كما درسنا من قبل، إذا ُذكر ظرف، يعني بعد ما سبق أقو

المضاف إليها، وجب إعراهبا، وإذا ُحذف المضاف إليها، المضاف بعدها جاز فيها 

البناء على الضم، وهذا هو األفصح األكثر، وجاز فيها اإلعراب بالتنوين وبال 

 تنوين، درسنا ذلك.
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اف إليه، يعني بعد ما فلهذا تقول: بعُد بالبناء على الضم؛ ألنك حذفت المض 

 سبق أقول كذا وكذا.

ا بعد فأقول، لكي يفصل  ا ثم تأيت ُتقدم الظرف، أمَّ ا تقول: أمَّ فإذا أدخلت أمَّ

ا والفاء.  الظرف بين أمَّ

 :  ول لك  ال ابن مالك

ااااااا..............................  ََ  َو

 

 لِ ِْلااااااااِو تِْلِوَهااااااااا ُوُجْوًبااااااااا ُألَِ ااااااااا 

ا ليس على تلوها، ولكن دخل بعد أما، لكن تدخل بعد فالفاء يجب أن ت  أمَّ

 على تلو تلوها.

ا محمٌد فُمنطلٌق، وهذه الفاء واجبة؛ ألننا عرفنا أهنا الفاء  ا بعد فأقول، أمَّ أمَّ

 الداخلة على جواب الشرط.

 :مم  ال ابن مالك

ا ٌَ ٌِ  اْلَ ااااا َ اااا َّ َِااااا َنْ اااارَ إِ  َوَذااااْ ُخ 

 

ااااا  ََ  ا َ اااااْد ُنبِاااااَ اَلااااْم َياااااُك َ اااااْول  َمَع

ا، واجبة؛ ألنه قال سبق يف البيت السابق، أن هذه الفاء واجبة يف جواب   أمَّ

 وجوًبا ُألَِفا.

ا يف مالمن مواض :إن ه ْ ال ام ُذ َت بعد : وهنا يقول ابن مالك   أمَّ

 الموض  األول: يف ضرورة الشعر.

 كقول الشاعر: 

ااااااا الِف اااااااُل ال ِ  اااااااَل َلااااااديُ مُ  َأم  ََ 

 

 َل ِااانَّ َ ااايرًا يف ِعاااراِض الَمواكِاااِب وَ  

 قال:  

ا الِف اُل ال ِ  اَل َلديُ مُ  َأم  ََ 
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يعني فأما القتال فال قتال، ولكنه حذف لكي يستقيم الشعر؛ ألنه لو أتى بالفاء 

 النكسر البيت.

 الموض  ال اين: يف  لي  من الن ر.

 يعني يف شواهد قليلة سمعت من النثر، وهذا قول ابن مالك:

ٌِ  اْلَ ا َ  َّ َِا َنْ رَ وَ   َذْ ُخ 

ا بعُد ما باُل »يعني جاء يف شواهد قليلة من النثر، ومن ذلك رواية البخاري:  أمَّ

 .«رجاَل يش رهون  روًها ليست يف ك اِب اهلل

 أي أما بعد فما بال رجاٍل.

وقيل إن هذه الرواية ال تدخل يف هذا الموضع، وإنما تدخل يف الموضع 

 سيأيت، فعلقوها يف أذهانكم حتى نصل إلى الموضع الثالث. الثالث الذي

ا "أهنا قالت:  ومما ُحذفت فيه الفاء يف النثر، رواية عن عائشة  أمَّ

أي: وأما الذين جمعوا بين  "الذين جمعوا بين الحِج والعمرة طافوا طواًفا واحًدا

 الحج والعمرة فطافوا طواًفا واحًدا.

ا: إٌا ُذ خ معَا الفول.الموض  ال الا لح خ ال ام   بعد أمَّ

أن ُيحذف القول، يعني لفظ القول أو ما تصرف منه، قال أو يقول أو قل ونحو 

 ذلك، أن ُيحذف لفظ القول مع الفاء، وهذا الحذف جائز مطرد، حتى يف النثر.

 وهذا هو قوله: 

ا.................................  ٌَ  إِ

 

اااااا َ ااااا  ََ  ْد ُنبِاااااَ اَلااااْم َياااااُك َ اااااْول  َمَع

يعني إذا ُحذف قول مع الفاء، فإن حذفها حينئذ ال يكون قلياًل، بل يكون جائًزا  

 مطرًدا.
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 ."وعَظنَا اإلمام"ومن ذلك أن تقول مثاًل:  

ا المفِرطون احذروا من تفريطُكم" ا المحسنون أبشروا بالخير، وأمَّ  ."أمَّ

ا الم ا المحسنون فقال لهم أبشروا، وأمَّ  "فرطون فقال لهم احذرواالتقدير أمَّ

 وهكذا.

آل ] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ٴۇ): ومن ذلك قوله 

التقدير واهلل أعلم، فأما الذين اسودت وجوههم فُيقال لهم أكفرتم،  [106عمران:

 فُحذف القول مع الفاء.

ا بعد "وإذا جعلنا رواية البخاري السابقة من هذا الموضع، كان التقدير:  أمَّ

 لكن الذي يظهر أهنا من الموضع الثاين.، و"فأقول ما بال رجالٍ 

ا.  فهذان البيتان اللذان ذكرهما ابن مالك عن أمَّ

 عن لوال ولوَما. للتنقل بعد ذلك إلى ثالثة األبيات التي ذكرها 

 بقوله: يستفتحها 

 َلااااااْوالَ َوَلْوَمااااااا َيْلَزَماااااااِن االْب ِااااااَدا

 

ا اْم ِنَاًعاااااااااا ُبُوُجاااااااااْوَى َعَفاااااااااَدا  ٌَ  إِ

ا حرفان معناهما واحد، لوال لوَما معناهما واحد، استعمالهما لوال ولومَ  

 واحد، إال أن استعمال لوال أكثر من استعمال لوما.

 االستعمال واحد. "لوَما زيٌد ألكرمُتك"أو  "لوال زيٌد ألكرمُتك"كقولك: 

ا لَما يف الل ن ا  عماالن:  ولوال ولوم 

 اال  عمال األول: أن ي ونا ذريف تحضي .

 تحضيض، وسيأيت الكالم على هذا االستعمال يف البيت اآليت.حريف 
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 واال  عمال ال اين لَما: أن ي ونا ذريف  رَط  ير جازمين.

 يعني أن يتضمن الشرط، وال يجزمان.

يعني  "لوال زيٌد ألكرمُتك" [31 بأ:] (ىئ يئ جب حب)كقوله تعالى: 

 الشرط واضح، الشرط أن ُترتب الجواب على، الشرط.

فلوال هنا دلت على امتناع الجواب لوجود  "لوال زيٌد ألكرمُتك" فإذا قلت:

 الشرط، دلت على امتناع اإلكرام، وهو الجواب، لماذا؟

لوال زيد ألكرمُتك، امتنع اإلكرام الجواب، لوجود زيد أم المتناع زيد؟ لوجود 

لى زيد، لوجود زيد، إًذا لوال ولوَما حرفان إذا تضمن الشرط، فهما حرفان يدالن ع

 امتناع الجواب لوجود الشرط، فلهذا قال ابن مالك: 

 َلْوالَ َوَلْوَما َيْلَزَماِن االْب َِدا

 متى؟ 

ا ٌَ  اْم ِنَاًعا ُبُوُجْوَى َعَفَدا إِ

 يعني إذا عقدا امتناًعا بوجود، يعني إذا دالَّ على امتناع الجواب لوجود الشرط.

قولون: لوال ولوَما حرفا امتناٍع وهذا الذي ُيعرب عنه كثير من النحويين، عندما ي

 لوجود.

وسبق يف الدرس الماضي، الكالم على لو، وقلنا إن لو حرف امتناع المتناع، 

 لو حرف امتناع المتناع، لو جئت ألكرمُتك، كالهما ممتنع.

ا لوال ولوَما   حرف امتناع لوجود. "لوال زيٌد ألكرمُتك"أمَّ

ط، أهنما يلزمان االبتداء، كما قال ابن من أحكام لوال ولوَما إذا كانا حريف شر

 مالك
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 االْب َِدا َيْلَزَمانِ  َوَلْوَما َلْوالَ  

ما معنى يلزمان االبتداء؟ يعني ال يقع بعدهما إال اسم، إال مبتدأ، ال يقع 

 بعدهما إال جملة اسمية.

والجملة االسمية معروف أهنا تبدأ بمبتدأ، وهذا قول ابن مالك لوال ولوَما 

لوال جاَء "وال يجوز أن تقول مثاًل:  "لوال زيٌد ألكرمُتك"البتداء، فتقول: يلزمان ا

 هذا ال ُيقال وال يصح يف العربية. "زيٌد ألكرمُتك

 ومن أذ امَما، أذ ام لوال ولوَما االم ناعي ين يعنا الشرهي ين:

زيٌد مبتدأ، وخربه؟ محذوف وجوًبا،  "لوال زيدٌ "أن االسم بعدهما مبتدأ، 

كوٍن عام، أي: لوال زيٌد موجوٌد ألكرمُتك، وسبق الكالم على ذلك ُمقدر ب

 وتفصيله يف الكالم على حذف الخرب يف أي باب؟ يف باب االبتداء.

 وذكرنا التفصيل وبعض الخالف هناك.

نعم، ومن أحكام لوال ولوَما الشرطيتين، أهنما ال بد لهما من جواب، تضمن 

 جواهبما؟ جواهبما كجواب لو. الشرط إًذا ال بد لهما من جواب، ما

كجواب لو ال   ٌكرناْ يف الدر  الماضا، ُن كر به،  لنا: إن لو وك لك لوال 

 ولَما ي ون جوابَما مالمن أ يام، أو أذد مالمن أ يام:

 إما أن يكون ماضًيا مثبًتا. -

 أو مضارًعا منفًيا بلم. -

 أو ماضًيا منفًيا بما. -

 يه االقرتان بالالم، ويجوز أال يقرتن بالالم. فذكروا إما أن ي ون ماضًيا م بً ا،

 جائز. "لوال زيٌد أكرمُتك"نحو لوال زيٌد ألكرمتك، هذا األكثر، ويجوز 
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 والجواب ال اين: أن ي ون مضارًعا، من ًيا بلم، َال يجوز ا  رانه بالالم.

ال يجوز أن تقول:  "لوال زيٌد لم يجئ بكرٌ "، "لوال زيٌد لم يجئ بكرٌ "نحو: 

  زيد لم يجئ بكٌر.لوال

 الجواب ال الا: أن ي ون ماضًيا من ًيا بما، ََ ا ع س األول.

 يعني األكثر يف عدم االقرتان، بالالم، واالقرتان جائز.

وهذا هو الذي  "لوال زيٌد لَما أكرمُتك"ويجوز  "لوال زيٌد ما أكرمُتك"تقول: 

 قلناه يف جواب لو من قبل.

َما الشرطيتين، وقد ذكرنا أنه ال بد لهما من مما يحسن ذكره أيًضا يف لو ول

 جواب، أن جواهبما قد ُيحذف إذا معلوًما.

 على الفاعدة المشَورة العامن: ك  ما ُعلم جاز ذ َه.

خب مب ) ،[83النسام:] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ): كقوله 

 .[10النور:] (ىب يب

 الجواب: واهلل أعلم، ولوال فضل اهلل عليكم ورحمته لهلكتم.

 : بن مالكهيب مم  ال ا

َماااااا اْل َّْحِضاااااْيَ  ِماااااْز َوَهاااااالَّ  َِ  َوبِ

 

اااااااااااااااا اْلِ ْعااااااااااااااااَل   ََ  َأالَّ َأاَل َوَأْولَِينْ

يف هذا البيت االستعمال الثاين للوال ولوَما، وهو كوهنما  ذكر ابن مالك  

حريف تحضيض، قلنا لهما استعماالن، الذي ُشِرح كوهنما حريف شرط غير 

 جازمين.

وهنما حريف تحضيض، يعني خالص ما يتضمنان شرًطا، ك واال  عمال ال اين:

 ال يدالن على أسلوب شرط، وليس لهما جواب.
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يعني يكونان كأدوات التحضيض األخرى، كهاَل وأالَّ وأاَل إذا استعمال يف  

 التحضيض.

هاَل "والتحضيض كما تعرفون هو طلب الفعل بحث وتأكيد، كأن تقول: 

هنا ما  "لوال تركت اإلهمال"، "أال ذهبت"أو  "أال ذهبت مع أهلك" "استذكرت

 ."لوال تركت اإلهمال"يف شرط وال تحتاج إلى جواب، وإنما تحضه، 

 .[21ال ر ان:] (پ پ پ ڀ)قال تعالى: 

 ."لوَما استفدت من وقتك"تقول: 

 .[7الحجر:] (ڌ ڌ ڎ ڎ)قال تعالى: 

ض وتأيت وهذه األدوات وهي لوال ولوَما وهاَل وأالَّ وأاَل، تأيت للتحضي

للعرض، والتحضيض هو طلب الفعل بحٍث وتأكيد، والعرض هو طلبه برفٍق وتأٍن 

 ولين.

إال أن األكثر أن تستعمل لوال ولوَما وهاَل وأالَّ للتحضيض، يعني طلب الفعل 

 بحث.

واألكثر يف أاَل أن تكون للعرض، وإن كانت الجميع تأيت هكذا وهكذا بحسب 

مال بحسب القرائن، بحسب الصوت، الموقف االستعمال، سواء بحسب االستع

 نحو ذلك.

 ."أاَل أسعدتنا بزيارتك يا أخي "فإذا قلت مثاًل 

هذا عرض، لو قلت:  "هالَّ شرفَت حفلنا يا ُبني"هذا عرض، لو قلت مثاًل: 

 ، هذا عرض."لوال جلسَت معي قبل سفرك"

هذا هذا عرض وال تحضيض؟ نعم  "أال تركَت الكسل عندك"لو قلت مثاًل: 
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تحضيض، لربما الكتابة واحدة، لكن التزمين الصويت أو طريقة النطق ُتبين معاين 

كثيرة؛ ألن المعنى قد يبين يف الصوت، بمقاطع الوجه، بحركات اليد، يعني المعنى 

 أوسع بكثير من اللفظ، قد يحيط به أشياء كثيرة، ُتبينه وُتحدده.

ۈ ): ض قوله قالوا: ومن التحضيض من استعمال أاَل، للتحضي

 فهذا الظاهر فيه أنه تحضيض وليس عرًضا. ،[13ال وبن:] (ٴۇ ۋ

هذه  "لوال تركت التأخر قبل أن ُأعاقبك"أو  "هاَل كففت أذاك" َلو  لت م اًل:

 كلها تحضيض.

نعم، ولوال ولوَما إذا كانا للتحضيض، بل كل أحرف التحضيض التي ذكرناها 

جاءت لمعنى التحضيض فلها أحكام، من أحكامها  اآلن، لوال ولوَما هالَّ وأاَل، إذا

 أهنا مختصة بالفعل.

يعني ال يأيت بعدها إال فعل، يعني ال يأيت بعدها إال جملة فعلية، مبدوءة بفعل، 

 وهذا قول ابن مالك:

ا ََ  اْلِ ْعاَل  َوَأْولَِينْ

 كجميع األمثلة السابقة.

ل بعدهما التوبيخ، ومن أحكامهما إذا كانا للتحضيض، أنك إذا قصدت بالفع

 فإنه يكون ماضًيا، أي زمانه.

إذا أردت هبما التوبيخ تحضيض هو الحث يعني على العمل، لكن بشيء من 

التأكيد والحث يقولون واإلزعاج، لكن إذا أردت أنت هبذا التحضيض التوبيخ، أن 

 توبخه على أمٍر فعله، فيكون زمانه الماضي؛ ألنه أمٌر فعله فأنت توبخه على ما

 فعله.
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 ."هاّل استذكرت دروسك كي تنجح مع الناجحين" كأن تفول م اًل: 

وقلنا أكثر من مرة يا إخوان وُنكرر الفعل عندما ُيقسم إلى ماٍض ومضارع 

وأمر، فإنه ُيقسم بحسب انقسام الفعل إلى ماٍض ومضارع وأمر، هذا انقسام 

ليس بحسب بحسب كررناها كثيًرا يا إخوان، هذا انقسام بحسب الصيغة، و

الزمان، وهذا مسائل كثيرة جًدا يف النحو دائًما يقولون: حال واستقبال وماٍض، 

حال واستقبال وماٍض، وال يربطون ذلك بأنه فعل ماٍض أو مضارع أو أمر، وإنما 

 يربطونه بالزمان.

فعل، ويسمى الفعل الماضي؛ ألنه األغلب فيه أنه يف الزمن  َالصي ن األولى

 الزمن الماضي وهذا هو األكثر مثل ذهب زيٌد باألمس، وقد الماضي، ويكون يف

أي  [1النح :] (ڈ ڈ ژ)يكون يف غير الماضي، بالمستقبل كقوله تعالى: 

 سيأيت.

أفعل، وهذا الذي يسمى بالمضارع، فكلمة مضارع ما لها  والصي ن ال انين:

ل، كلمة عالقة بالزمن، كلمة مضارع ما له عالقة بماٍض وال بحال وال باستقبا

مضارع يعني مشابه، مشابه االسم، فصيغة يفعل هي الصيغة التي يشابه االسم؛ 

 ألهنا ُتشبه فاعل.

مثل سيذهب،  وصيغة يفعل، األكثر فيها أهنا للحال، أو لالستقبال، لالستقبال

 سوف يذهب، لن يذهب.

 والحال إذا كان هذا األصل فيه أنه للحال، مثل أنا أشرح أنا أحبك، وقد يأيت

رأيُت محمًدا قبَل "للماضي، مثل: لم يذهب زيٌد، هذه باألمس، وكأن تقول مثاًل: 

كيف استعمل أقبل ويقبل، مع أنه قبل عشرين  "عشرين سنة فأقبله ويقبلني بشدة

 سنة، ألنك تريد أن تحكي هذا األمر، تسمى حكاية الحال.
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ال بحال وال أمر، وأمر كلمة أمر ما لها عالقة بماضي و والصي ن ال ال ن:

باستقبال، وإنما معناه األمر، صيغة افعل تدل على األمر، إال أن األمر ليس له زمان 

 إال االستقبال، ولهذا قال لك: أدوات التحضيض يقع بعدها فعل.

إن أردت هبا  "هالَّ استذكرت دروسك"طيب هذا الفعل هو نفسه واحد، 

الماضي وأن توبخه، هالَّ التوبيخ، فزمانه الماضي، معنى ذلك أنه أهمل يف 

 استذكرت دروسك.

وإن لم تقصد التوبيخ وإنما قصدت حثه على العمل، حثه على أن يعمل هذا 

تريد استذكر يف  "يا بني هال استذكرت دروسك كي تنجح"األمر، فتقول: 

 المستقبل.

 فإذا أردت بالتحضيض التوبيخ، معنى ذلك أنك توبخ على أمٍر ماٍض.

ث على فعل شيء، فمعنى ذلك أنك تحضه على أمٍر وإذا أردت به الح

 مستقبل.

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ): ومن ذلك قوله 

 .[122ال وبن:] (ېئ

هنا  [122ال وبن:] (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

ليست شرطية، ما يف جواب شرط، وإنما هذه تحضيضية، هل بمعنى يوبخهم على 

 اآلية واهلل أعلم.أمر ماٍض أم يحثهم على أمر مستقبل؟ إًذا ما معنى 

 لينفر، لينفر منكم نفر يتفقهوا يف الدين.

 ، وما زال الكالم على لوال ولوَما.ثم قال ابن مالك 

ااااا اْ اااام  بِِ ْعااااَ  ُمْضااااَمرِ  ََ  َوَ ااااْد َيِلْي

 

رِ   اااااااااااَق َأْو بَِ ااااااااااااِهرَ ُمااااااااااا خَّ  ُعلِّ
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هنا أهنا  سبق أن أحرف التحضيض ال يليها إال فعل، وذكر ابن مالك  

 ا يف الظاهر اسٌم معمول لفعل، وهذا الفعل مؤخر أو محذوف.قد يليه

يف الظاهر قد يلي أحرف التحضيض اسٌم، ولكن هذا االسم يف الحقيقة 

 معمول لفعل إما متأخر عنه، أو محذوف قبله.

 ."ولوال زيٌد أكرمُتك" من أم لن ٌلك أن تفول:

يًدا لوال ز"آسف، هذا شرط، ونحن نتكلم عن التحضيض، كأن تقول: 

فالذي جاء يف الظاهر  "لوال زيًدا أكرمت"تحضه على إكرام زيد، تقول:  "أكرمت

 أن زيًدا بعد لوال، ولكن الحقيقة أن زيًدا معمول ألكرمت.

أي: لوال أكرمَت زيًدا، ثم قدمنا المفعول به، هذا ال مانع منه؛ ألن التقديم 

حقيقة، وليس مرتبًطا والتأخير جائز، ما يف إشكال، والحكم دائًما مرتبط بال

 بالظاهر.

، أي هاّل «هال  بِ ًرا ُتالعبَا وتالعبك» ومن ٌلك رواين الحديا المشَور:

 تزوجت بكًرا، فكربًا هنا مفعول به لفعل محذوف، مفهوم من السياق.

 ومن ذلك قول جرير: 

ون  مجااِدُكم أَضااَ   النيااب َعفاارَ  َتُعاادُّ

 

 الُمفنَّعااا ال ماااَّ  لااوال ضااوهر  َبنااى 

ون "قول: ي  النيب جمع ناب، الناب هنا الناقة الكبيرة التي  "النيب َعفرَ  َتُعدُّ

شقَّ ناهبا، يعني الناقة إذا كربت يعني برز ناهبا، فيعدون أفضل مجد عندهم أهنم 

 يذبحون هذه الناقة الكبيرة للضيوف، هذا يعني أفضل مجد عندكم.

اللئيم، ثم قال لهم: الضوطرى المرأة الحمقاء، أو الرجل  "َبنى ضوهر "

يعني لوال تعدون الكمي المقنَعا، فالكمي هنا مفعول به  "لوال ال ماَّ الُمفنَّعا"

 لفعٍل محذوف مفهوم من السياق دلَّ عليه الفعل السابق.
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 قال: ومن ذلك قول الشاعر:

 هاااال تلفااا ننا اِن بعاااد لجااااج ا

 

م    بااام ُرَااا  صاااحا والفلاااوب ال فاااد 

م  ال فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 

 بعض قومه فتقاتلوا، فعندما غلبه قبل الصلح، فقال: كان اختلف مع

 تلفااااااا ننا اِن بعاااااااد لجااااااااج ا

 

م هاااااال    صاااااحا والفلاااااوب ال فاااااد 

 أي: هاَل حصل التقدم، والقلوب صحاح. 

بعد أن انتهى من باب عوامل الجزم، ذكر بعده بعض  قلنا إن ابن مالك 

ا َوَلْواَل َوَلْوَما، إال أدوات الشرط غير الجازمة، فعقد فصاًل للو، ثم اآلن ذكر ب اًبا ألمَّ

 لم يذكر كل أدوات الشرط غير الجازمة. أنه 

 ، منَا: بفيت أىوا   رط  ير جازمن لم ي كرها

ا الحينية التي بمعنى حين، الظرفية كأن تقول:  ا، لمَّ ا جاء زيٌد أكرمُته"لمَّ  "لمَّ

ا ظرف زمان، إال أهنا تتضمن الشرط.  فلمَّ

ا  ا جاء زيٌد أكرمُته"الحينية الظرفية، كأن تقول: ومنها ُكلمَّ وهي ظرف،  "كلمَّ

 ظرف زمان، إال أهنا تتضمن الشرط، كما ترون، ومن ذلك إذا.

وكلها كما قلنا ظروف زمان، ُتعرب ظرف  "إذا جاَء زيٌد أكرمُته"كقولك: 

زمان، تتضمن الشرط، أما إذا فقد ذكرها ابن مالك، وذكر بعض أحكامها يف أي 

 ب؟ يف باب اإلضافة.با

ا فال أعرف أنه ذكرهما يف األلفية  ا وكلمَّ رحمة واسعة، فهذا ما  وأما لمَّ

ا ولوال ولوَما لينتهي الكالم على ما يتعلق بالشرط.  يتعلق بباب أمَّ

على ما يتعلق بإعراب الفعل المضارع، بدأ  وبذلك ينتهي كالمه 

صبه، ثم عقد باًبا لعوامل الجزم، بالكالم على باب إعراب الفعل، يعني رفعه ون
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يعني جزم المضارع، ثم عقب ببعض أدوات الشرط غير الجازمة لمناسبتها بعد  

 أدوات الشرط الجازمة.

 وبذلك ينتهي كالمه على إعراب الفعل المضارع، لينتقل إلى باٍب آخر يسميه 

 باب ]اإِلْخَباُر ِبالَِّذي َواأَلِلِف َوالالَِّم[.

 يف تسعن أبيا   ال َيَا:  عفدْ ابن مالك

 .َمااا ِ ْيااَ  أْخبِااْر َعنْااُه بِالَّااِ   َخَباارْ 717

 

 َعاااااِن الَّاااااِ   ُمْبَ ااااادأ َ ْباااااُ  اْ اااااَ َفر   

َُْه ِصاااَلهْ 718  ااا َو ِّ ََ  .َوَماااا ِ اااَواُهَما 

 

 َعا ِاااااُدَها َخَلاااااُ  ُمْعَِاااااا اْل َّْ ِمَلاااااهْ  

اااَ ا719  ََ  .َنْحاااُو الَّاااِ   َضاااَرْبُ ُه َزْياااد  

 

ااااْىِر اْلَمْأَخاااَ اَضاااَرْبُت زَ   ََ  ْياااَدًا َكااااَن 

 .َوبِالَّلااااااَ ْيِن َوالَّااااااِ ْيَن َوالَّ ِااااااا720 

 

ََ اْلُمْ َبااااااِت   ااااااا ََ  َأْخبِااااااْر ُمَراِعًيااااااا ِو

 .َ ُبااااْوُل َتااااْأِخْيرَ َوَتْعرِْيااااَ  لَِمااااا721 

 

 أْخبِااااَر َعنْااااُه َهااااا ُهنَااااا َ ااااْد ُذ َِمااااا 

 .َكااااَ ا الِ نَااااى َعنْااااُه بِااااَأْجنَبَِا أو722 

 

ااااَراِع َمااااا َرَعااااْوابِمُ   ََ  ْضااااَمرَ َ ااااْرط  

 .َوَأْخَبُروا ُهنَاا بِاَأْل َعاْن َبْعاِ  َماا723 

 

َما  ْياااااِه اْلِ ْعاااااُ  َ اااااْد َتَفااااادَّ
 َيُ اااااْوُن َِ

َُ ِصاااَلَن ِمنْاااُه ألْل 724   .إِْن َصااا َّ َصاااْو

 

ََااااْ    ََ ِمااااْن َوَ ااااى اهللُ اْلَب ََ َوا  َكَصااااْو

َعاااْت ِصاااَلُن أَ 725  ََ  ْل .َوإِْن َيُ اااْن َماااا َر

 

 َضاااااِميَر َ ْيرَِهاااااا ُأبِاااااْيَن َواْنَ َصاااااْ   

هذا الباب باُب اإلخبار بالذي واأللف والالم، وضعه النحويون، من وضع  

النحويين لتمرين الطالب واختبارهم، ولهذا يسمى باب االمتحان، ويسمى باب 

 السبك، كما وضعوا يف التصريف باًبا سموه باب التمرين.

ثال كذا، والمراد والمطلوب من ذلك كله، هو أن يطبق يقولون: ابِن كذا على م

الطالب كل ما درسه يف النحو، من أحكام وُيراعي الشروط واألقسام إلى آخره 

بطريقة دقيقة على مسائل هذا الباب وأحكامه، فهذا الباب هو باب تمرين، على 

 قواعد النحو.
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 ."أكرَم الشيُخ محمًدا يف المسجد"مثال ذلك أن ُيقال: 

كرَم فعل ماٍض، الشيُخ فاعله، محمًدا مفعوله، يف المسجد جار ومجرور، أ

 هذه الجملة، فُيقال أخرب عن الشيخ بالذي.

أخرب عن كلمة الشيخ، اإلخبار ال يكون إال عن األسماء، أخرب عن الشيخ 

فتأيت بالذي االسم  "الذي أكرَم محمًدا يف المسجد الشيخ"بالذي، فتقول: 

 له مبتدأ الذي.الموصول الذي تجع

والمسئول عنه الشيخ تجعله يف آخر الجملة خرًبا عن الذي، الذي الشيخ، 

 وباقي الجملة تجعلها بينهما، صلة.

الذي أكرَمُه الشيخ يف "طيب أخرب عن محمد يف الجملة السابقة بالذي، تقول: 

 ."المسجد محمدٌ 

أكرَم الشيخ الذي "طيب أخرب عن المسجد يف الجملة السابقة بالذي، تقول: 

 ، وهكذا."محمًدا فيه المسجدُ 

فهذه طريقة اإلخبار بالذي وأخواهتا كاآليت، فطريقة اإلخبار بالذي وأخواهتا، 

 .. إلى آخره كاآليت..يعني الذي والتي والذين

أن تجعل الذي مبتدأ متقدًما، ال بد متقدًما، مبتدأ متقدًما، وأن  الفَوة األولى:

 متأخًرا عن الذي.تجعل المسئول عنه خربًا 

طيب، وأن تأيت بباقي الجملة بينهما، تجعل باقي الجملة بين الذي، وبين 

المسئول عنه الذي جعلته خربًا عن الذي، بحيث يصير صلة للموصول، يعني إذا 

 جعلته بعد الذي صار صلة للموصول.

د هذا المسئول عنه وجعلته خربًا المسئول عنه الذي أخذته وجعلته خرًبا، ال ب
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أن تضع مكانه ضمير، ال بد أن تضع مكانه ضميره حتى يعود من الصلة إلى  

 الموصول، لكي يكون هو الرابط، من صلة الموصول إلى الموصول.

وأنت إذا طبقت ذلك ستأيت بأحكام نحوية كثيرة جًدا، ال بد أن تراعيها، فشيء 

ما يجوز، يجوز وشيء ما يجوز، الذي يجوز طبقه، والذي ما يجوز قف قل هذا 

لماذا ما يجوز ُتبين السبب لماذا ال يجوز، قد تأيت بحكم درسته يف االبتداء، وقد 

تأيت بحكم درسته يف الفاعل، أو تأيت بحكم درسته يف الموصول، أو تأيت بحكم 

 .. كله ال بد أن تطبقه هنا..درسته يف

زيٌد، األصل فإذا قلت أكرمُت زيًدا، أخبِر عن زيد بالذي، تقول: الذي أكرمُتُه 

 أكرمُت زيًدا، طيب ماذا نفعل؟ نأيت بالذي يف أول الجملة الذي.

ثم نأخذ زيًدا ونجعلها خربٌ للذي زيٌد، ونضع مكان زيًدا ضميره، الهاء فتكون 

الذي مبتدأ، أكرمتُه صلة الموصول والرابط الهاء،  "الذي أكرمُتُه زيدٌ "الجملة 

 لنا يف العميق ماشيين.وزيٌد مبتدأ حتى ال نحذف الخفيف ما دخ

، جلسُت يف المسجد، أخرب عن "جلسُت يف المسجد"طيب ولو قلت مثاًل: 

 ."الذي جلسُت فيه المسجدُ "المسجد، 

الذي جلس يف المسجد "، "جلسُت يف المسجد"طيب أخرب عن تاء المتكلم، 

 ."أنا

طيب، الذي جلس يف المسجد أنا، إذا طبقنا الخطوات السابقة نخرج هبذه 

جملة، هذه الجملة صحيحة أو غير صحيحة؟ نتأمل، الذي جلس يف المسجد ال

أنا، أنا ماذا كانت؟ كانت التاء يف جلسُت، طيب إذا أخرناها وانفصلت انقلبت إلى 

 ضمير منفصل، ال إشكال يف ذلك.

قال المتصل إذا انفصل صار ضميًرا منفصاًل، هذا قاعدة، بس أنت إذا أخرته 
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له ضمير جلس؟ هو، الذي  أن تضع مكانه ضميره، هل يف هناكوجعلته خربًا ال بد 

جلس هو استرت ما يف إشكال؛ ألن الضمير يسترت إذا كان فاعاًل لمذكٍر مفرد، يسترت، 

 محمٌد جلس، أي محمد جلس هنا.

أو مفرد مؤنث، هنٍد جلست، أي هي، فإن كان مثنى أو جمًعا برز، محمٌد 

 صحيحة، ال إشكال فيها. جلس، والمحمدون جلسوا، هذه الجملة

 الذي جلس بالمسجد أنا.

 محمٌد أخي، جملة اسمية، محمٌد أخي، أخرب عن محمد بالذي؟ لو  لت م اًل:

الذي مبتدأ محمد أخره واجعله خرًبا محمًدا وضع  "الذي هو أخي محمدٌ "

 مكانه ضميره، الذي هو أخي محمٌد.

محمد يبقى يف  طب أخرب عن أخي بالذي، ال أخرب عن أخي ليس محمد،

 ..مكانه ما يتغير، الذي

ال ال نفس الضوابط التي قلناها قبل قليل، هات الذي يف البداية، وأخر 

المسئول عنه خربًا وضع مكانه ضميًرا فقط، ال تأيت بجملة جديدة، قد تأيت بجملة 

 صحيحة لكن جملة جديدة غير المسئول عنها.

ي فقط، الذي محمٌد، الذي هو الذي محمٌد هو أخي، فقط الذي محمٌد هو أخ

محمد، هذا سؤال عن أخي محمد، هذه جملة ثانية، أخي محمد، أخرب عن أخي 

 بالذي، تقول: الذي هو محمد أخي.

 "الذي هو محمد أخي"وأخرب عن محمد، يف قولك: أخي محمد، ستقول: 

 وهكذا تؤخر المسؤول عنه خربًا، وتضع مكانه الضمير فقط.

 خرب عن محمد، تقول: الذي هو أخي محمٌد، انتهينا.أ "محمٌد أخي"تقول: 
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، هو لَمن أخي، أليس هو هو "الذي محمٌد هو أخي"أخرب عن أخي فقط،  

 أخي، الذي محمٌد هو أخي، فتستقيم، تأمل فيها.

 قال ابن مالك: 

 َخَبرْ  بِالَِّ   َعنْهُ  أْخبِرْ  ِ ْيَ   َما

 الذي بين قوسين.

 الَِّ   َعنِ 

 بين قوسين.

 َ ْبُ  اْ َ َفر   دأُمْب َ 

َُْه ِصااااااَلهْ  اااااا َو ِّ ََ  َوَمااااااا ِ ااااااَواُهَما 

 

 َعا ِاااااُدَها َخَلاااااُ  ُمْعَِاااااا اْل َّْ ِمَلاااااهْ  

يقول: ما تسأل عنه يف هذا الباب، ما تسأل عنه يف هذا الباب اجعله خربًا، ما  

قيل: أخرب عنه بالذي خرب، يعني الذي تسأل عنه يف هذا الباب اجعله خربًا، خربًا 

 ؟ خربًا عن كلمة الذي، عن كلمة الذي حالة كون الذي مبتدًأ متقدًما.لماذا

 ِ َواُهَما َوَما

 أي باقي الجملة.

َْهُ  َو ِّ  ِصَلهْ  ََ

 أي: اجعله بين الذي، وخرب الذي، فُيصبح حينئذ صلة للموصول.

 اْل َّْ ِمَلهْ  ُمْعَِا َخَلُ   َعا ُِدَها

لة حينئذ، يقول: هو الضمير طيب ما العائد الرابط بين صلة الموصول والص

 الذي تجعله مكان المسئول عنه، الذي أخرته وجعلته خربًا.
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 ثم مثَّل لذلك بقوله: 

اااااَ ا ََ  َنْحاااااُو الَّاااااِ   َضاااااَرْبُ ُه َزْياااااد  

 

ااااْىِر اْلَمْأَخاااَ ا  ََ  َضاااَرْبُت َزْياااًدا َكااااَن 

ه يقول: األصل ضربُت زيًدا، ثم أخربنا عن زيد بالذي فأخرناه ووضعنا مكان 

 ضميره، وقدمنا الذي فقلنا الذي ضربته زيٌد.

 : ثم قال 

 َوبِالَّلاااااااااَ ْيِن َوالَّاااااااااِ ْيَن َوالَّ ِاااااااااا

 

ََ اْلُمْ َبااااااِت   ااااااا ََ  َأْخبِااااااْر ُمَراِعًيااااااا ِو

يقول: إذا كان الُمخرب عنه مثنًى، الذي تريد أن تجعله خربًا مثنًى فال بد أن  

لُمخرب عنه جمًعا، فال بد أن يكون يكون االسم الموصول مثنًى، اللذان، وإذا كان ا

االسم الموصول جمًعا، وإذا كان المخرب عنه مؤنًثا ال بد أن يكون االسم 

 الموصول مؤنًثا، ال بد من التطابق بين الخرب والمبتدأ.

 واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 ةالدرس السابع عشر بعد املائ
 اجلزء الثاني
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد... أجمعين،

فمازال الكالم على باب اإلخبار بالذي واأللف والالم، قلنا: قول ابن 

 :مالك

 َوبِالَّلاااااااااَ ْيِن َوالَّاااااااااِ ْيَن َوالَّ ِاااااااااا

 

ََ اْلُمْ َباااااا  ااااااا ََ  ِت َأْخبِااااااْر ُمَراِعًيااااااا ِو

يريد أن االسم الموصول البد أن يكون كخربه من حيث اإلفراد والتثنية  

والجمع ومن حيث التذكير والتأنيث، فإذا قلت مثاًل: )أكرمت المحمدين( ثم 

أخربت بالذي عن المحمدين كنت تقول: )اللذان أكرمتهما المحمدان( وإذا 

ت تقول: )الذين قلت: )أكرمت المحمدين( ثم أخرب عن المحمدين بالذي كن

أكرمتهم المحمدون(، وإذا قلت: )أكرمت هنًدا( ثم أخربت عن هند بالذي كنت 

 تقول: )التي أكرمتهما هنٌد( وهكذا، وهذا واضح.

 :مم  ال ابن مالك

 َ ُبااااااْوُل َتااااااْأِخْيرَ َوَتْعرِْيااااااَ  لَِمااااااا

 

 أْخبِااااَر َعنْااااُه َهااااا ُهنَااااا َ ااااْد ُذ َِمااااا 

 بَِا أوَكااااااَ ا الِ نَااااااى َعنْااااااُه بِااااااَأْجنَ  

 

ااااَراِع َمااااا َرَعااااْوا  ََ  بُِمْضااااَمرَ َ ااااْرط  
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ه ْ  روط ما ُيفبر عنه يف ه ا الباب، يعنا ه ْ ممرة ال َبيق وال دريب يف ه ا 

 الباب:

إذا قيل لك أخرب عن اسم االستفهام يف قولنا: من جاء؟ ماذا  الشرط األول:

ر ستؤدي إلى أن تقول؟ الجواب: ال يصح هذا نحوًيا؛ ألن تطبيق خطوات اإلخبا

ُيقال: الذي جاء من؟ واسم االستفهام له الصدارة وال يجوز أن يتأخر، والذي ال 

يتقن هذه المعلومة أو يغفل عنها هنا ُيخطئ يف التدريب، مثلكم غفل عن هذه 

المعلومة وإال يعلم أن أسماء االستفهام لها الصدارة، فالتطبيق أن ُيقال حينئٍذ: ال 

ماء االستفهام؛ ألن من خطوات اإلخبار أن تؤخر المسئول يصح اإلخبار عن أس

عنه وتجعله خربًا، وأسماء االستفهام لها الصدارة، وكذا كل ما له صدارة، إذا قيل 

أخرب عنه هنا، تقول: ال يجوز؛ ألن هذا سيؤدي إلى جعلها خرًبا متأخًرا وهي لها 

ربية، وما التعجبية، الصدارة، مثل: أدوات االستفهام، وأدوات الشرط، وكم الخ

 وضمير الشأن، كل هذه لها صدارة، فال يجوز أن تقع خربًا متأخًرا.

إذن من شروط اإلخبار بالذي أن يكون الُمخرب عنه قاباًل للتأخير، وهي قوله: 

 (.َتْأِخْيرَ  َ ُبْوُل )

إذا قيل لك: أخرب عن الحال بالذي يف قولنا: جاء محمٌد  الشرط ال اين:

اب: ال يصح هذا نحوًيا، لكن لماذا؟ ألن خطوات اإلخبار ستؤدي ضاحًكا، فالجو

إلى أن نقول ماذا؟ الذي جاء محمٌد إياه ضاحٌك، إياه هنا وقعت موقع الحال، 

والحال من شروطه عند الجمهور التنكير، أليس من شروط الحال التنكير؟ 

 والضمير معرفة، فال يصح ذلك.

 ال والتمييز، ال يصح اإلخبار عنه.وكذا كل ما ُيشرتط فيه التنكير كالح

إذن من شروط اإلخبار: أن يكون الُمخرب عنه قاباًل للتعريف، وهذا قول ابن 
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 (.َوَتْعرِْيَ   َتْأِخْيرَ  َ ُبْوُل مالك: ) 

إذا قيل لك: أخرب عن الهاء يف قولك: زيٌد أكرمته، وهذه  الشرط ال الا:

أخرب عن الهاء بالذي يف قولك: زيٌد المسألة تحتاج إلى انتباه؛ لكي ال نطيل فيها، 

أكرمته، فالجواب: ال يصح هذا، لماذا؟ ألن هذا سيؤدي إلى أن نقول ماذا؟ الذي 

أكرمته، خذ الهاء اجعلها خربًا ستنفصل، هو، واجعل مكاهنا ضميرها، هو، ثم ضع 

الذي، فتقول: الذي زيٌد أكرمته هو، الخطوات ستؤدي إلى ذلك، الهاء ستفصلها 

ها خربًا تنقلب إلى ضمير منفصل هو، ثم تضع مكان المحذوف ضميره وتجعل

 هو، الذي زيٌد أكرمته هو.

الضمير الهاء يف أكرمته، تعود إلى ماذا؟ نحن نقول: إنك إذا أخرت المسئول 

عنه وجعلته خرًبا ماذا تضع يف مكانه؟ ضميًرا يعود إلى الموصول؛ لكي يربط صلة 

نئٍذ يف قولك: الذي زيٌد أكرمته، الهاء هنا تعود إلى الموصول بالموصول، فالهاء حي

ماذا؟ تعود إلى الذي؛ لكي تربط صلة الموصول بالموصول، فالسؤال: أين الرابط 

بين المبتدأ زيٌد والخرب حينئٍذ؟ ال رابط، فتفسد الجملة، من شرط الجملة الخربية 

د إلى الموصول، وجود رابط هبا يعود للمبتدأ، ومن شروط الصلة وجود عائد يعو

فإذا قلت: الذي زيٌد أكرمته هو، فالضمير الذي يف أكرمته كما اتفقنا هو ليس زيد 

وإنما ضمير وضعناه بدل الذي أخرناه؛ لكي يربط الصلة بالموصول، إذن فالهاء 

يف أكرمته يعود إلى الموصول، زيٌد أكرمته، صلة الموصول ارتبطت بالذي بالهاء، 

دأ وخرب، أين الرابط بين زيٌد أكرمته؟ ما يف رابط؛ ألن هذه لكن زيٌد أكرمته، مبت

الهاء ال تعود إلى زيد، تعود إلى الذي، وال يمكن أن نقول أهنا تعود إلى الشيئين؛ 

 ألن ضمير المفرد ال يعود إلى شيئين، فالجملة خطأ، ال ُيخرب عن هذه الهاء.

عنه بأجنبٍي؛ ألن هذا إذن من شروط الُمخرب عنه: أن يكون صالًحا لالستغناء 

الضمير هو الرابط بالمبتدأ، الضمير )زيٌد أكرمته( الضمير الذي قلنا: أخرب عنه، هو 
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الرابط، رابط الجملة الخربية بالمبتدأ، هذا الرابط البد أن يعود إلى المبتدأ؛ لكي 

يربط، ليس كل ضمير يربط، ما الذي يربط جملة الخرب بالمبتدأ؟ هو الضمير العائد 

مبتدأ، ليس أي ضمير، لو ضمير آخر يعود للمتكلم وال يعود للُمخاطب ما لل

يربط، البد ضمير يعود للمبتدأ، فهذا الضمير ال يصح أن تحذفه وأن تضع مكانه 

أجنبًيا عن زيد، ال تقل: زيٌد، ثم تأيت مكان الهاء بكلمة أجنبية عن زيد، ما لها عالقة 

الخرب وبين المبتدأ، لو قلت مثاًل: )زيٌد أكرم بزيد، حينئٍذ ما يوجد رابط بين جملة 

عمرٌو( ما يصح هنا؛ ألن أكرم عمرٌو فعل وفاعل، وما يف رابط، لو قلت: )زيٌد أكرم 

عمرٌو خالًدا(؛ ألن أكرم عمرٌو خالًدا، ما فيها رابط يعود، عمرو وخالد، هذه كلها 

 أجنبيات عن زيد، الذي ليس بأجنبي هو ضميره.

ُمخرب عنه أن يكون صالًحا لالستغناء عنه بأجنبي، يعني يصح إذن من شروط ال

 أن تضع مكانه كلمة أجنبية عنه.

 (14:23@) الَالب:

أجنبي عنه هو، ال يجوز أن تحذفه وتضعه هو نفسه، ما تستقيم  الشيخ:

الجملة، وإنما تحذفه ويمكن أن تضع مكانه غيره وتستقيم بذلك الجملة كما يف 

ن تقول: أكرمت حماًرا، ما يف إشكال، لكن أكرمته، البد أن أكرمت زيًدا، يمكن أ

 تأيت بالهاء هذه

 (15:00@) الَالب:

ال، شرط أنه يمكن أن ُيستغنى عنه بأجنبي، يمكن أن نحذف الضمير  الشيخ:

 وأن نضع مكانه كلمة أجنبية عنه.

 (15:26@) الَالب:

زيد، يمكن أن نحذف زيٌد أكرمته، الهاء يف أكرمته يعود إلى من؟ إلى  الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  410 
 شرح ألفية ابن مالك

الهاء وأن نضع مكاهنا كلمة أجنبية عن زيد؛ ألن زيد هو نفسه الضمير، هنا ما  

يصح، لو قلت: زيٌد أكرمته، يصح: زيٌد أكرمُت عمرًوا؟ ال يصح، البد زيٌد أكرمته، 

ال بد أن تأيت بكلمة ليست غريبة عن زيد، هنا يف هذا المكان، يف مكان الهاء، زيٌد 

أكرمت عمرًوا، تفسد الجملة؛ لذهاب الرابط؛ فلهذا الضمير ال يجوز  أكرمته، زيدٌ 

أن ُتخرب عنه؛ ألن اإلخبار عنها مهما فعلت سيؤدي إلى فقدان الرابط؛ ألن الضمير 

الذي ستأيت به أنت مكان الذي أخرته خربًا، هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى الذي، 

عنه يعود إلى الذي، الضمير الذي  قلنا: الضمير الذي تأيت به من خالل الُمخرب

يعود إلى الذي أجنبي عن زيد أم ليس أجنبًيا عن زيد؟ أجنبي، إذن ما يصح، 

 فسدت الجملة بذلك، أجنبي؛ لعدم وجود رابط بين جملة الخرب والمبتدأ.

 (17:08@) الَالب:

الفاعل ال إشكال فيه، كنا نسأل عن الهاء الرابطة التي هي مفعول به،  الشيخ:

لتي حذفتها أنت يف )زيٌد أكرمته( الرابط هنا الهاء، والرابط ُيشرتط فيه الوجود ا

سواٌء كان ملفوًظا )زيٌد أكرمته( أم كان محذوًفا مثل: )زيٌد أكرمت( يعني أكرمته، 

والمحذوف كما قلنا أكثر من مرة: يف قوة المذكور، لو أنك قلت: أنه محذوف، 

موجود؛ فلهذا أصابه الحذف، الحذف ال  يعني أنه موجود أو غير موجود؟ أنه

يصيب العدم، الحذف يأيت إلى شيٍء موجود، ثم يحذفه، فإذا قلت: )أخرجت 

زيًدا( موجود، ثم )أخرجته( حذفت الشيء يعني موجود، ثم حذفته، فالمحذوف 

 غير المعدوم، المعدوم غير موجود من األصل.

ُيصرح به، سواء ُصرح به أو فنقول: ُيشرتط وجود الشيء سواٌء ُصرح به أو لم 

أنك ذكرته، ثم حذفته، مادام أنه موجود يكفي، أما الفاعل ال إشكال يف اإلخبار عن 

الفاعل، تقول: )زيٌد أكرمته( وتقول: )الذي زيٌد أكرمه أنا( ال إشكال؛ ألن الفاعل 

يف أكرمته ليست هي الرابط، وإنما الرابط الهاء التي لو أخربت عنها سيؤدي ذلك 
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 لى زوال الرابط بين المبتدأ وجملة الخرب، وكذلك كل رابط.إ

 (19:08@) الَالب:

الشروط أن ُيمكن االستغناء عنه بأجنبي، يمكن أن الجملة تستغني  الشيخ:

 عنه، كيف تستغني عنه؟ بأن تضع مكانه أجنبًيا.

 (19:30@) الَالب:

ما سألنا عن الذي أكرمته زيد، هذه جملة أخرى ما لها عالقة، نحن  الشيخ:

 زيد، نحن لم نقل لك: أخرب عن زيد، قلت: أخرب عن الهاء يف )زيٌد أكرمته(.

 (20:00@) الَالب:

العائد كان موجوًدا، يف )زيٌد أكرمته( العائد الهاء، أخرب عن هذا  الشيخ:

 العائد؟

 (20:23@) الَالب:

؟ الذي الذي أكرمته زيد، إخبار عن زيد، زيٌد أكرمته، أخرب عن زيد الشيخ:

 أكرمته زيد، هذه ال إشكال فيها.

 (20:36@) الَالب:

 لزوال المبتدأ، هنا الصلة ما صار فيها مبتدأ، الذي أكرمته زيٌد. الشيخ:

 (20:59@) الَالب:

متى ُيشرتط الرابط؟ الرابط ُيشرتط يف جملة الخرب وُيشرتط يف العائد،  الشيخ:

)زيٌد أكرمته( البد من الهاء، هذه يف جملة الخرب معنى ذلك أن قبله مبتدأ نحو: 

انتهينا منها، فإذا قلت لك: أخرب عن زيد، ماذا ستفعل بزيد؟ ستؤخره، ثم تضع 

مكانه ضميره فتقول: )الذي هو أكرمته زيٌد( أين الرابط بين هو وأكرمته؟ الهاء، 
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أين الرابط بين الصلة )هو أكرمته( والموصول الذي هو؟ إذا قلنا لك اآلن: الذي  

أكرمته زيٌد، المعنى: زيٌد هو الذي، وهو هو، وهو الهاء يف أكرمته، من حيث  هو

المعنى، لكن السؤال اآلن عن الحكم الصناعي: الذي هو أكرمته زيٌد، هو أكرمته، 

هو: مبتدأ، أكرمته: خرب، أين الرابط؟ الهاء يف أكرمته، أكرمته هنا ما حذفته يف 

حاله، العائد يعود إلى هو، هو أكرمته، ثم األصل، ما أخربت عنه، هو موجود على 

ما العائد من الصلة: هو أكرمته، إلى الموصول الذي هو أكرمته؟ هو، الذي هو 

 أكرمته.

 (23:24@) الَالب:

هذه جملة أخرى، أنت اآلن حولتنا إلى اإلخبار عن زيد، اآلن انتهينا  الشيخ:

 اآلخر وتضع مكانه من اإلخبار عن زيد، إذا أخربت عن زيد ستؤخر زيًدا يف

ضميره تقول: الذي هو أكرمته هو زيٌد، أكرمته ما فعلت فيها شيًئا، فالضمير الذي 

فيها على ما هو عليه عائد إلى المبتدأ، وهو عائد إلى الذي، لكن الكالم كله لو 

قيل: أخرب عن الهاء يف ضربته، زيٌد أكرمته، الخطوة األولى ماذا ستفعل؟ سنُخرب 

ضربته، زيٌد أكرمته، سنؤخر الهاء، اآلن اقطعها، هذه الهاء اقطعها،  عن الهاء يف

 صار الكالم ُعدم، الكالم اآلن ليس فيه هاء، ُعدمت ليست محذوفة، ُعدمت عدًما؛

ألنك قطعتها وجعلتها خربًا اآلن، إن قطعتها وجعلتها خرًبا ستنقلب إلى ضمير 

الذي، أنت اآلن ستأيت بضمير من  منفصل هو، انتهينا، ستأيت بالذي يف أول الكالم،

عندك ليس هو الضمير الذي حذفته، ستأيت بضمير من عندك، أين تضعه؟ يف مكان 

الذي أخرته وجعلته خرًبا، يعني يف مكان الهاء، تأيت بضمير جديد أنت، لماذا أتيت 

هبذا الضمير؟ لكي يربط الصلة بالموصول، إذن فالضمير الذي جلبته أنت 

المكان يربط الصلة زيٌد أكرمته بالذي، انتهينا، فالسؤال: أين  ووضعته يف هذا

الرابط بين المبتدأ زيٌد وأكرمته؟ الهاء هذه ضمير جديد أنت جلبته وجعلته عائًدا 
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 إلى الذي فصارت أكرمته ليس فيها عائٌد إلى زيد.

 على كل حال، لو تأملتم فيها بعد ذلك ستتضح.

فإن الرابط ال يصح اإلخبار عنه، لماذا؟  ومثل ذلك: كل ما يحتاج إلى رابط،

ألن الرابط البد أن يكون ضميًرا عائًدا على ما يربطه، وال يكون أجنبًيا عنه، ضميًرا 

مناسًبا مطابًقا له يف اإلفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وال يكون أجنبًيا 

مكانه أجنبي؛ ألن  عنه، فكل رابط ال ُيخرب عنه؛ ألنه ال يصح أن ُيحذف ويوضع

األجنبي ال يربط كالربط باسم اإلشارة ذكرناه يف روابط الجملة الخربية بالمبتدأ، 

 مثل: لباس التقوى ذلك خير:

 لباس التقوى: مبتدأ.

ذلك خيٌر: جملة اسمية مبتدأ وخرب، ما الرابط بين الجملة الخربية )ذلك خيٌر( 

؛ ألنه يشير إلى المبتدأ، إذن فالرابط والمبتدأ )لباس التقوى(؟ قالوا: اسم اإلشارة

 اآلن ذلك، هل يصح أن ُنخرب عن ذلك بالذي؟

ال يصح؛ ألنك لو أخربت فإن هذا سيؤدي إلى أن تؤخر ذلك يف  الجواب:

األخير وتضع مكاهنا ضمير ال يعود إلى المبتدأ وإنما يعود إلى الذي، فتقول: الذي 

جلبته مكان ذلك يعود إلى لباس  هو الضمير الذي لباس التقوى هو خيٌر ذلك،

التقوى أم يعود إلى الذي؟ إلى الذي، أين الرابط بين الجملة االسمية )هو خير( 

 والمبتدأ )لباس التقوى(؟ حينئٍذ زال صناعًة، فالجملة ال تصح.

ومن ذلك األمثال والحكم وما يف حكمهما، لو قيل لك: أخرب عن اسم ورد 

يصح، لماذا؟ ألهنا ال ُتغيَّر ألفاظها، الحكمة لفظها  يف حكمة أو يف مثال، تقول: ال

 مراد، والمثل لفظه مراد، ال ُيغيَّر.

إذا قيل: أخرب عن رجٍل بالذي يف قولك: )أكرمت رجاًل ظريًفا(  الشرط الراب :
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أخرب عن رجل بالذي، الجواب: ال يصح نحوًيا، لكن لماذا؟ ألن هذا سيؤدي إلى  

، الذي أكرمته ظريًفا رجٌل، رجٌل هذا الخرب، أن تقول ماذا؟ طبق الخطوات

 ستؤخره وتجعله خرب الذي.

 (29:57@) الَالب:

أكرمت رجاًل ظريًفا، أخرب عن رجاًل بالذي، تقول: الذي أكرمت، ثم  الشيخ:

تحذف رجاًل وتضع مكانه الضمير، الذي أكرمته ظريًفا، ثم تؤخر المسئول عنه 

 ريًفا رجٌل.وتجعله خرًبا، رجٌل، الذي أكرمته ظ

نقول: ال يصح نحوًيا هذا، لماذا ال يصح؟ ألنك إذا قلت الذي أكرمته ظريًفا،  

ما إعراب ظريًفا؟ أكرمت رجاًل ظريًفا، ما إعراب ظريًفا؟ صفة لرجل، الذي 

أكرمته ظريًفا رجٌل، ظريًفا صارت صفة للضمير؛ ألن الضمير هو رجاًل الذي 

إلى نعت الضمير، والضمير ال ُينعت، أخرناه، فأدى ذلك إلى وصف الضمير، 

الضمير ال يجوز أن ُينعت؛ فلهذا امتنع، فإن قيل: أال يصح أن نجعل ظريًفا حااًل 

من الضمير؟ فالجواب: هذا يصح، ولكنها جملٌة أخرى، ليست هي الجملة 

المسئول عنها، الجملة المسئول عنها أن ظريًفا نعت، ليست حااًل، لكن لو قلت 

ًئا يف البداية: الذي أكرمته ظريًفا رجٌل، يصح أن تأيت به كالًما مبتدًئا ليس كالًما مبتد

من باب اإلخبار، وإنما من باب الكالم المبتدأ، لكن لو سألتك أخرب عن رجاًل يف 

هذه الجملة ُتبقي الجملة كما هي، وُتجري الخطوات التي ذكرناها قبل قليل مع 

 األخذ باالعتبار كل أحكام النحو.

أخرب عن رجاًل ظريًفا بالذي، يعني عن الصفة والموصوف مًعا،  ن لو  ي :ل 

 فهل يصح هذا؟ يصح، فتقول: الذي أكرمته رجٌل ظريٌف، حينئٍذ يصح.

ولو قيل لك: أخرب عن رجل بالذي يف قولنا: أكرمت رجل خيٍر، مضاف 
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ومضاف إليه، يعني أخرب عن المضاف بالذي، فالجواب: ال يصح ذلك، لماذا؟ 

ألنه سيؤدي إلى أن نقول: الذي أكرمته خيٍر رجٌل، سيؤدي إلى أن تؤخر كلمة 

رجل وتجعلها خربًا مرفوًعا وتضع مكانه ضميره، تقول: الذي أكرمته خيٍر رجٌل، 

وهذا طبًعا ال يصح؛ ألن الضمير حينئٍذ وقع مضاًفا، والضمير ال ُيضاف، ُيضاف 

 لهذا يمتنع.إليه نعم، هذا قلمي، لكن ال يقع مضاًفا؛ ف

لكن لو قيل: أخرب عن المضاف والمضاف إليه مًعا بالذي لصح، فتقول: الذي 

 أكرمته رجل خير.

أن يكون الُمخرب عنه يصح أن يقع الضمير موقعه، من  إٌن من  روط اإلخبار:

شروط الُمخرب عنه أن يكون صالًحا لالستغناء عنه بضمير، يعني يصح أن يقع 

 ابن مالك:  الضمير موقعه، وهذا قول

 َكااااااَ ا الِ نَااااااى َعنْااااااُه بِااااااَأْجنَبَِا أو

 

 بُِمْضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَمرَ  

 يعني ُيغني عنه الضمير. 

ومثل الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه، الموصول مع صلته، لو 

 قيل مثاًل: الذي يقول الحق أحبه:

 مبتدأ. ال  : 

 خرب. أذبه:

 يقول الحق: صلة الموصول.

لذي، أو أخرب عن الصلة بالذي، ال يصح، وإذا أخرب عن الذي با لو  ي  لك:

 أخربت عن الصلة مع الموصول بالذي صح، تقول: الذي أحبه الذي يقول الحق.

هذا هو الكالم على اإلخبار بالذي وفروعه، يعني الذي والتي والذين واللتين 
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 والذين والاليت. 

 :مم  ال ابن مالك

 َوَأْخَباااُروا ُهنَاااا بِاااَأْل َعاااْن َبْعاااِ  َماااا

 

َما  ْياااااِه اْلِ ْعاااااُ  َ اااااْد َتَفااااادَّ
 َيُ اااااْوُن َِ

َُ ِصاااااَلَن ِمنْاااااُه ألْل    إِْن َصااااا َّ َصاااااْو

 

ََااااْ    ََ ِمااااْن َوَ ااااى اهللُ اْلَب ََ َوا  َكَصااااْو

سبق أن عرفنا أنه ُيخرب بالذي عن كل اسٍم سواٌء وقع يف جملٍة فعلية نحو: قام  

ٍة اسمية، نحو: زيٌد ناجٌح، زيٌد، تقول: الذي قام زيٌد، أو وقع هذا االسم يف جمل

 تقول: الذي هو ناجٌح زيٌد، فالذي ُيخرب به عن كل اسم.

وأما ال الموصولة التي بمعنى الذي فال ُيخرب هبا عن االسم إال إذا كان يف 

جملٍة فعلية، فعلها يصح أن تصوغ منه وصًفا، يصح أن تأخذ أن تشتق منه وصًفا، 

المراد بالوصف؟ الصفة النعت، لكن الوصف والوصف كما قلناه أكثر من مرة، ما 

األسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها، ما دل على حدٍث وصاحبه، يعني اسم 

الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل؛ ألن هذه يصح أن تؤخذ 

من أفعال لها شروط، الجامد ال يؤخذ منه وصف، نعم وبئس وليس، ال يؤخذ منها 

فال ُيخرب هبا عن االسم إذا كان هذا االسم يف جملة فعلية فعلها يصح وصف، إذن 

أن تصوغ منه وصًفا، نحو: أكرم زيٌد بكًرا، أخرب عن زيد بالذي، هذا واضح، الذي 

أكرم بكًرا زيٌد، أخرب عن زيٍد بال الموصولة، حينئٍذ ستأيت بال وتقلب الفعل إلى 

هذا اسم فاعل مقرتن بال، وسبق يف وصف، فتقول: الُمكرم بكٍر زيٌد، الُمكرم 

الكالم على إعمال اسم الفاعل أنه إذا اقرتن بال جاز فيه اإلعمال واإلضافة فتقول: 

الُمكرم بكٍر، أو الُمكرم بكًرا، والُمكرم بمعنى الذي ُيكرم، فتقول: الُمكرم بكٍر 

وزيٌد خرب، زيٌد، فال بمعنى الذي، والُمكرم مبتدأ، وبكٍر مضاف إليه أو مفعول به، 

 إذن جعلت زيًدا خربًا عما فيه ال.

وإذا قلنا: أخرب عن بكٍر، يف قولك: أكرم زيٌد بكًرا، بالذي، تقول: الذي أكرمه 
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زيٌد بكٌر، ما الذي حدث؟ األصل أكرم زيٌد بكًرا، أخذنا بكًرا وأخرناه خربًا 

لضمير اآلن ورفعناه، وأتينا بالذي مبتدأ، ما الذي نضع مكان بكًرا؟ ضميره هو، ا

 هل ستجعله متصاًل أم منفصاًل؟

إذا أمكن اتصال الضمير فيجب، وإذا لم  الفاعدة يف اتصال الضمير وان صاله:

يمكن ُعدل إلى االنفصال، حينئٍذ تقول: الذي أكرمه زيٌد بكٌر؛ ألنه كان ضمير، ثم 

ال وتقلب اتصل، الذي أكرمه زيٌد بكٌر، أخرب عن بكًرا هذا المفعول به بال، ستأيت ب

الفعل إلى وصف، فتقول: الُمكرمه زيٌد بكٌر، ال موصولة بمعنى الذي، وُمكرم 

بمعنى ُيكرم، والهاء يف الُمكرمه مضاف عند الجمهور، وبعض النحويين ُيجوز أن 

يكون مفعواًل به، إذا كان اسًما ظاهًرا كما سبق فباتفاق يجوز الوجهان، وإذا كان 

 ين.ضميًرا فيه خالف بين النحوي

المهم الُمكرمه، الهاء مفعوٌل به أو مضاٌف إليه، وزيٌد فاعل، بكٌر خرب المبتدأ، 

حدث ما حدث مع الذي، يف األصل: الُمكرم زيٌد، ثم نأيت بضمير بكر الذي 

 أخرناه، فيتصل ضمير بكر بعامله، فنقول: الُمكرمه زيٌد بكٌر.

فظ الدرس حفظ محمٌد الدرس، تقول عن محمد: الذي ح ك لك لو  لت:

محمٌد، وبال: الحافظ الدرَس محمٌد، أخرب عن الدرس بالذي، تقول: الذي حفظه 

محمد الدرس، تأيت بالهاء ويتصل بالفعل، وأخرب عنه بال: الحافظه محمٌد 

 الدرس، الدرس أخرته وأتيت بضميره فاتصل بالعامل.

ََْ  مثال ابن مالك: ) عن لفظ الجاللة، ( أخرب عن االسم الكريم َوَ ى اهللُ اْلَب

ماذا ستقول: الواقي البطل اهلُل، أخرب عن البطل: الواقيه اهلل البطل، وهذا هو قول 

 ابن مالك:

 َوَأْخَباااُروا ُهنَاااا بِاااَأْل َعاااْن َبْعاااِ  َماااا

 

َما  ْياااااِه اْلِ ْعاااااُ  َ اااااْد َتَفااااادَّ
 َيُ اااااْوُن َِ
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أن ُيخرب يعني البد تكون جملة فعلية، فعل تقدم ثم اسم، االسم حينئٍذ ُيمكن  

 عنه بال، متى؟ 

َُ  َص َّ  إِنْ   ِمنُْه ألْل  ِصَلنَ  َصْو

هذه ال الموصولة، ال الموصولة ما الذي يقع صلًة لها؟ ال يقع صلًة الل 

 الموصولة إال الوصف، الوصف الذي شرحناه قبل قليل

 ََ ََْ   َكَصْو ََ ِمْن َوَ ى اهللُ اْلَب  َوا

 ثم يختم ابن مالك هذا الباب بقوله:

َعاااااْت ِصاااااَلُن َأْل َوإِ  ََ  ْن َيُ اااااْن َماااااا َر

 

 َضاااااِميَر َ ْيرَِهاااااا ُأبِاااااْيَن َواْنَ َصاااااْ   

يقول: الضمير المرفوع بالوصف الواقع صلًة ألل، أليست أل صلتها وصف؟  

هذا الوصف إذا كان فاعله ضميًرا فإنه يرتفع هبذا الوصف، يقول: هذا الضمير 

د إلى أل، أو يعود إلى غير أل، إن المرتفع بالوصف، أو فاعل الوصف، إما أن يعو

عاد إلى أل، فحكمه أنه يسترت، ما معنى يسترت؟ يعني يكون ضميًرا مسترتًا، وإن عاد 

هذا الضمير المرفوع بالوصف إلى غير أل كأن يعود إلى المتكلم فإنه حينئٍذ يجب 

 أن ينفصل يعني أن يكون ضميًرا منفصاًل.

ذين إلى المجتهدين رسالًة( أخرب عن تطبيق ذلك يف نحو: )بلغت من األستا

تاء المتكلم بالذي، تقول: الذي بلغ من األستاذين إلى المجتهدين رسالًة أنا، ال 

إشكال، أخرب بأنا، الُمبلِّغ من األستاذين إلى المجتهدين رسالًة أنا، أين فاعل ُيبلغ 

صول بمعنى الُمبلِّغ؟ مسترت تقديره أنا، يعود إلى أل؛ ألن أل اسم مو يف قولك:

الذي ُيبلِّغ أنا؛ فلهذا استرت؛ ألنه يعود إلى أل؛ ألنه هو الُمبلِّغ، فإذا قيل: أخرب عن 

األستاذين بالذي، اللذان بلغت منهما إلى المجتهدين رسالًة األستاذان، أخرب 

عنهما بأل، الُمبلِّغ أنا منهما إلى المجتهدين رسالًة األستاذان، األستاذان خرب، خرب 
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ا؟ عن الُمبلِّغ، وأل يف المبلغ اسم موصول، وقد رفعت فاعاًل وهو الُمبلِّغ، عن ماذ

أنا تعود إلى المتكلم هل تعود هنا إلى االسم الموصول؟ ال؛ ألن االسم الموصول 

هنا خربه األستاذان، ومن شروط المبتدأ أن ُيطابق الخرب يف اإلفراد والتثنية والجمع 

، المحمدان قائمان، المحمدون قائمون، وهنٌد والتذكير والتأنيث، محمٌد قائم

 قائمٌة، إلى آخره.

إذن فاالسم الموصول يف الُمبلغ مفرد أم مثنى؟ الصورة واحدة، لكن يف 

الحقيقة هو لألستاذين، الُمبلغ أنا منهما إلى المجتهدين رسالًة األستاذان، إذن فأل 

ن، ويجب بينهما المطابقة، يف قولك: الُمبلغ، مثنى يف المعنى؛ ألن خيره األستاذا

وال يصح أن تعود أنا المفرد إلى المثنى؛ فلهذا يجب أن يربز هنا، يجب أن ينفصل 

 ويربز يعني يكون ضمير منفصل، تقول: الُمبلِّغ أنا.

وكذلك لو أخربنا عن المجتهدين كنا نقول ماذا؟ الذي وال اللذان وال الذين؟ 

المجتهدون، أخرب عن المجتهدين بأل،  الذين بلغت من األستاذين إليهم رسالةً 

المبلغ أنا من األستاذين إليهم رسالًة المجتهدون، المجتهدون جمع وهي خرب 

للُمبلغ، إذن أل يف المعنى جمع، وفاعلها أنا عائد إلى المتكلم، وال يعود إلى أل؛ 

 ألن أل يف المعنى جمع، وأنا مفرد.

 ا بل  َا من األ  اٌين إلى وك لك لو أخبر  عن ر الن، تفول بال  : ال 

المج َدين ر الًن، وأخبر عن ر الن بأل، تفول: الُمبل َا أنا من األ  اٌين إلى 

 المج َدين ر الن ، هنا أمران:

األمر األول: لماذا أبرزنا الفاعل وضعناه ضميًرا منفصاًل؟ ألن أنا تعود 

مؤنث، ما يصح أن  للمتكلم مفرد ومذكر، وأما أل يف المبلغها تطابق رسالة يعني

تعود إليه، والقاعدة يف الحكاية أنك تأخذ المحكي وتجعله خرًبا مرفوًعا وتضع 

مكانه ضميره، وهنا رسالة مفعول به، فلما وضعنا ضميره وجب أن يتصل؛ لوجود 
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العامل، عامله، فتقول: المبلغها، بخالف األستاذين والمجتهدين فهما مجروران  

رف الجر، فنقول: اللذان بلغت منهما، وتقول: بحرف جر فنضع الضمير مع ح

الذين بلغت من األستاذين إليهما، البد من الضمير، لكن الضمير هنا يتصل 

بالعامل، بعامل، عامل حرف جر، أما رسالة فعاملها الفعل أو الوصف؛ فلهذا البد 

 أن تأيت بالضمير وتصله بالعامل.

م على هذا الباب، باب الحكاية فهذا هو معنى بيت ابن مالك وبه ينتهي الكال

بالذي واأللف والالم، كما رأيتم فيه بعض التطبيقات على أبواب مختلفة من 

النحو، وهناك أيًضا تطبيقات كثيرة وأكثر دقة وأعمق، ربما ال تناسب وستحتاج 

إلى وقت ومناقشة طويلة جًدا، فالذي قلناه فيه بركة إن شاء اهلل، واهلل أعلم وصلى 

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اهلل على

 

¹ 
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 الدرس الثامن عشر بعد املائة  
 اجلزء األول
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

ا بعد:وأصحابه أجمعين،   -أمَّ

بة، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم، يف هذه الليلة الطي

ليلة االثنين، ثالث عشر من شهر َصَفر، من السنة خمسة وثالثين وأربعمائة وألف، 

، نحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف نبينا محمد  من هجرة

مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثامن عشر بعد المائة من دروس 

 شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة اهلل.

، ويف هذه الليلة إن شاء اهلل سنشرح باب العدد "العدى"باب توقفنا عند 

ر اهلل ذلك.  كاماًل، إن َيسَّ

 عقد هذا الباب،  ابن مالك 

 "العددباب 

 : قال فيهم  عشرين بيً ايف 

 .َمالََماااااًن بِاْل َّااااااِم ُ اااااْ  لِْلَعَشاااااَرة726

 

  ْْ َر ُْ ُماااااَ ك  اااااا َعااااادِّ َماااااا آَذااااااُى
َِ 

ىْ 727  اادِّ َجاارِّ ااا اْلضِّ
 َواْلُمَميِّااَز اْجااُرر .َِ

 

ااااَن َِااااا األَْكَ اااارِ   َِ ِ لَّ  َجْمَعااااك بَِلْ اااا
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 .َوِماَ اااًن َواألَْلاااَ  لِْلَ اااْرِى َأِضاااْ  728 

 

 َوِماَ اااان  بِاااااْلَجْمِ  َنااااْزًرا َ ااااْد ُرِىْخ  

ُكااااْر َوِصااااَلنُْه بَِعَشاااارْ 729  ٌْ  .َوَأَذااااَد ا

 

َكااااارْ   ٌَ َباااااك َ اِصاااااَد َمْعاااااُدْوَى   ُمَركِّ

ْْ  .َوُ ْ  َلَد 730   اْل َّْأنِْيِا إِْذاَد  َعْشاَر

 

  ْْ اااا َعاااْن َتِمااايَم َكْساااَر ََ ي
ااايُن َِ  َواْلشِّ

 .َوَماااااَ  َ ْيااااارِ َأَذاااااَد َوإِْذاااااَد 731 

 

َعاااااْ  َ ْصاااااَدا  َْ ا ََ َعْلاااااَت  ََ َماااااا  َُ  َمْع

 .َولَِ الََماااااااااَن َوتِْساااااااااَعَن َوَماااااااااا732 

 

َما  َباااااااا َماااااااا ُ ااااااادِّ َماااااااا إِْن ُركِّ َُ  َبْينَ

 نََ اااااْا َوَعَشاااااَرا.َوَأْوِل َعْشاااااَرَة امْ 733 

 

َكااااااَرا  ٌَ ا ُأْمنَااااااى َتَشااااااا َأْو  ٌَ  إِْمنَااااااْا إِ

اْ  بِااألَلِْ  734  ََ اِ  َواْر َْ  .َواْلَيا لِ ْيارِ اْلرَّ

 

 َواْلَ ااْ ُ  َِااا ُجاازَأ  ِ ااَواُهَما ُألِااْ   

 .َوَميِّااااااِز اْلِعْشاااااارِْيَن لِْل ِّْسااااااِعينَا735 

 

 بَِواِذااااااااااَد َكااااااااااَأْرَبِعيَن ِذينَااااااااااا 

ًباااااا بِِمْ اااااِ  َماااااا.َوَميَّاااااُزوَ 736   ا ُمَركَّ

 

َما  َُ َينْ َساااااااااوِّ ََ  ُميِّاااااااااَز ِعْشاااااااااُروَن 

ااااااُب 737   .َوإِْن ُأِضااااايَ  َعاااااَدى  ُمَركَّ

 

 َيْبااااَق اْلبِنَااااا َوَعُجااااز  َ ااااْد ُيْعااااَرُب  

َُ إَِلااى738  ااْو ََ َمااا  ََ  .َوُصااْغ ِمااِن اْمنَااْيِن 

 

َعاااااااالَ   ََ  َعَشاااااااَرَة َكَ اِعاااااااَ  ِماااااااْن 

اا اْل َّْأنِيا739 
 ِا بِاْل َّاا َوَمَ ااى.َواْخ ِْماُه َِ

 

اااااِعالً بَِ ْياااارِ َتااااا  ََ ُكْر  ٌْ ااااا ََ ااااْرَ   كَّ ٌَ 

 .َوإِْن ُتاارِْى َبْعااَ  الَّااِ   ِمنْااُه ُبنِااا740 

 

 ُتِضااااْ  إَِلْيااااِه ِمْ ااااَ  َبْعااااَ  َباااايِّنِ  

 .َوإِْن ُتاارِْى َجْعااَ  األََ اا ِّ ِمْ ااَ  َمااا741 

 

ُحْ اااَم َجاِعاااَ  َلاااُه اْذُ َماااا  ََ  َُ اااْو ََ 

 َرْىْ  ِمْ اااااَ  َماااااانِا اْمنَاااااْينِ .َوإِْن أَ 742 

 

بااااااااك َِجاااااااااَم بَِ ااااااااركِيَبْينِ    ُمَركَّ

اااااااعالً بِحاَل يااااااِه َأِضاااااا 743  ََ  .َأو 

 

ااااَب بَِمااااا َتنْااااِو  َيِ ااااا   إِلااااى ُمَركَّ

 .َوَ اااَع االْ اا ِْ نَا بَِحاااِى  َعَشااَرا744 

 

ُكاااااَرا  ٌْ ِْ َوَ ْباااااَ  ِعْشااااارِيَن ا  َوَنْحاااااِو

َِ اْلَعااَدىْ .َوَبابِااِه اْلَ اِعااَ  ِمااْن لَ 745   ْ اا

 

 بَِحاَلَ ْيااااااااِه َ ْباااااااااَ  َواَو ُيْعَ َماااااااااْد  

رفًعا ونصًبا  "إعراب االسم"، من الكالم على فبعد ما انتهى ابن مالك  

ا، ثم تكلم على  ن  "إعراب الفعل المضارع"وجرًّ رفًعا ونصًبا وجزًما، ثم طبَّق ومرَّ
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لًة لعلم لك ، سيذكر بعد ذ"الذي واأللف والالم"يف باب اإلخبار بـ:  ، ُمَكمِّ

علم العدد، وباب الحكاية، وباب التأنيث، وباب "النحو، وهذه األبواب هي: 

المقصور والمدود، وباب جمع التكثير، وباب التصغير، وباب النسب، وباب 

 ."الوقف

وبعض هذه األبواب مرتدٌد بين علم النحو، وبين علم التصريف، ولكن 

علم النحو، سنتكلم عليها إن شاء اهلل يف حينها، األكثر يجعلون هذه األبواب يف 

 وآخر هذه األبواب كما سمعتم هو باب الوقف، وهو من النحو اتفاًقا.

سيتكلم فيه ابن مالك والنحويون عن  "العدى"أما باب ليلتنا هذه فهو باب 

األبواب التي تتعلق بالعدد، فإن األعداد لها أحكام نحوية يجمعها النحويون يف 

 أواًل:لباب، أهمها: وهي التي سيذكرها ابن مالك هذا ا

 حكم األعداد من حيث التذكير والتأنيث، متى تذكر ومتى تؤنث.

  مانًيا:

 حكم تمييزها؟ من حيث كونه مفرًدا أو جمًعا.

  مالً ا:

 حكم تمييزها من حيث كونه منصوًبا أو مجروًرا.

  ورابًعا:

 من العدد؟صياغة فاعل من العدد، كيف تصوغ اسم فاعل 

 ، كأغلب النحويين.فهذه هي األحكام التي سيذكرها ابن مالك 

ويقال لها األرقام ال تكاد تخلو لغة منها، وهي تكتب بالحروف، ثم  األعداى،

يرمز لها غالًبا أكثر يف أغلب اللغات برموز خاصة، ويف العربية كما تعرفون لها 
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تعلمت الكتابة، وكتبت، وبعد  رموٌز مشهورة، فالعرب لم تكن تكتب ثم بعد ذلك 

أن انتشر اإلسالم وكثر العلم، اهتمَّ العلماء، علماء الحضارة اإلسالمية بما يتعلق 

 باألرقام وخاصًة علماء الحساب والرياضيات، فأنشأوا نظامين لألرقام العربية.

برز يف المشرق اإلسالمي، وظهر جليًّا مستوًيا يف أوائل القرن  الن ام األول:

، ويرمز "الفوارزما"الث، وخاصًة على يدي اإلمام الرياضي الكبير المشهور الث

لها بالرموز المعروفة اآلن العربية، التي نكتب هبا يف المشرق عموًما، فهي أرقام 

عربية خالصة، لم يأخذها العرب عن غيرهم، بل وضعوا هذه الرموز من ذات 

 النظام الهندي القديم.أنفسهم، وإن كانوا استفادوا النظام العشري من 

يعني أن الرموز لألعداد تكون عشرة، ألن بعض الحضارات  َالن ام العشر :

تجعلها أكثر من ذلك، كما تجدون مثاًل يف الحضارة الالتينية والرومانية التي ُتكتب 

ببعض الساعات، لها رموز كثيرة، فأخذوا هذه الرموز، أو أخذوا هذا النظام 

 قام هذه الرموز التي وضعها المسلمون.العشري، فجعلوا األر

بعد ذلك يف قرابة القرن الخامس، وانتشار نزعة مخالفة المغرب للمشرق، 

وخاصًة بسبب األمور السياسية لظهور ُدوٍل هنا وهناك تتنازع، ويريد كل منهم أن 

 "الم رب العربا"يستقل بكل شيء، حتى إن المغرب عندما نقول المغرب، نريد 

ى المغرب، الكبير يعن ي ما َخْلَف مصر، كل ما خلف مصر إلى األندلس ُيسمَّ

ومصر وما قبلها يسمى المشرق اإلسالمي، فظهر عندهم حتى الفقه الظاهري، 

ونزعته تعود إلى ذلك، وهي حبهم مخالفة المشارقة، أو االستقالل بالشخصية يف 

 ."فقه خاص"كل شيء بأن يكون لهم 

، فظهر عندهم علماء يردُّون على علماء "النحو"وانتشر ذلك عندهم أيًضا يف 

الذي مضى، ومن ذلك األرقام، فأرادوا  "الرد على النحويين"المشارقة، ككتاب 

ى باألرقام المغربية، أو الزمزمية ولها  أن تكون لهم أرقاٌم خاصة، فظهرت ما ُيسمَّ
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ابن "أسماء أخرى أيًضا، وأول مخطوطة ُوجدت يف هذا الموضوع مخطوطة 

س يف األندلس، ومن   "لياسميناا يف القرن الخامس، وهي التي كانت ُتدرَّ

األندلس أخذها األوربيون عندما جاءوا يدرسون يف جامعات األندلس، ونشروها 

بعد ذلك يف أوروبا، وتركوا األرقام القديمة التي كانت عندهم، مع بعض التعديل 

غيروها تماًما، أي غيروا شكلها،  والتغيير، لهذه األرقام المغربية، فثالثة أرقام

وثالثة أرقام غيروها تغييًرا جزئًيا، وبقية األرقام كما هي. وهي األرقام المستعملة 

وهنا اآلن بـ األرقام "اآلن يف اللغة اإلنجليزية، ولهذا تجدون األوربيين ُيسمُّ

 . يقصدون بأن أصلها مأخوٌذ من العرب."العربية

 بحت، وأن النظام المشرقي هو يتضح بعد ذلك أن النظامين 
ٌّ

كالهما عربي

 النظام األصيل، أقصد المتقدم، النظام السابق، أو على النظام اآلخر.

وهناك بعض الدعوات التي نشأت قبل مدة، تطالب بأن يكتب العالم 

د العرب مع غيرهم يف  اإلسالمي باألرقام اإلنجليزية، زعًما بأهنا عربية لكي يتوحَّ

 آخره. الرياضيات إلى

وُعرضت المسألة قبل سنوات، حتى وصلت لهيئة كبار العلماء عندنا، 

وأصدروا فيها فتوى بعدم السماح بذلك، وذكروا فيها بعض البحوث، والمسألة 

ا علمية، أدَّت إلى اتضاح المسألة اآلن تماًما، بعد أن كان فيها  فيها بحوث كثيرة جدًّ

 نًفا.بعض الغبش والرتدد، إلى ما ذكرته لكم آ

ويتبين من ذلك أن األرقام اإلنجليزية الموجودة اآلن أصلها عربي، إال أهنا 

اآلن بذلك الشكل ليست عربية مائة بالمائة، ألن ثالثة أرقام ُغيَِّرت تماًما، ثالثة 

أرقام ُغيِّرت ُجزئًيا، وأربعة أرقام بقيت كما هي، ومع ذلك فإن التاريخ يشهد بأن 

ا، حتى يف المغرب، لم ُتستعمل، إال يف فرتات قليلة،  استعمالها كان محدوًدا جدًّ

خاصًة يف وقت، يعني الدول المتتابعة التي كان فيها نزاع بينها وبين الدولة 
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العباسية، ثم بعد ذلك تكاد تنقرض، وال تأيت يف المخطوطات، ما تذكر يف  

ر، كان كل المخطوطات، حتى يف أيام االستعمار المتأخر هذا، واالحتالل المتأخ

الدول تستعمل هذه األرقام المشرقية العربية معروفة هذه، حتى يف جرائدها 

ومجالهتا ويف كتبها، وما انتشرت هذه الدعوة إال متأخرة بعد خروج االحتالل، 

 انتشرت هذه الدعوة.

هذه فقط مقدمة لألعداد، هو ما يهمنا، ال يدخل يف النحو، هذه مقدمة تاريخية 

 فقط.

 عداد يف العربية فلها أنواع:أما األ 

 هناك األعداى الم رىة، من واذَد إلى عشرة، نسميَا األعداى الم رىة.

 وهناك األعداى المركبن، من أذد عشر إلى تس  عشرة.

 وهناك أل اظ العفوى، وها عشرون ومالمون إلى تسعين.

ظ وهناك األعداى الم عاه ن من واذد وعشرين إلى تس  وعشرين، ما عدا أل ا

 العفوى.

وهناك لفظ المائة، واأللف، وما يف حكمهما. أي: تثنيتهما وجمعهما، 

واأللفاظ األعجمية التي دخلت العربية اآلن يف معناها، كالمليون والمليار، وأشياٌء 

 ال نعرفها.

ما دل  النحويون م  فون على أن الواذد من األعداى، ألن العدى عند النحويين:

 شك يدل على الكمية، وأما أهل الحساب أكثرهم على على الكمية، والواحد ال

أن الواحد ليس من األعداد، ألن العدد عندهم يف تعريفهم: نصف مجموع 

حاشيتيه، فاألربعة نصف مجموع حاشيتها الكربى، خمسة، وحاشيتها الصغرى 

ثالثة، خمسة وثالثة كم؟ ثمانية ونصفها؟ أربعة. فاألربعة نصف مجموع 
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 د عندهم: نصف مجموع حاشيتيه.حاشيتيها، العد

ونه عدًدا، أما الصفر فال  أما الواحد على ذلك فليس له حاشيٌة سفلى فال يُعدُّ

أعرف خالًفا يف أنه ليس بعدد، وإنما هو خالء، هو ِخْلو ال داللة فيه على كمية، 

 وإنما فيه داللة على انتفاء الكمية.

تي ذكرناها قبل قليل، ، سيذكر أحكام األعداد كلها الطيب ابن مالك 

 : فبدأ باألعداد المفردة فقال 

 َْمالََمااااااًن بِاْل َّاااااااِم ُ ااااااْ  لِْلَعَشاااااارَ 

 

  ْْ َر ُْ ُماااااَ ك  اااااا َعااااادِّ َماااااا آَذااااااُى
َِ 

ْى َواْلُمَميِّاااَز اْجاااُرر  ااادِّ َجااارِّ اااا اْلضِّ
َِ 

 

اااَن َِاااا األَْكَ ااارِ   َِ ِ لَّ  َجْمَعاااك بَِلْ ااا

 :يقول  

عشرة، من حيث التذكير والتأنيث تخالف األعداد المفردة من ثالثًة إلى 

 المعدود، وتقول مع المذكر: ثالثة رجال، ومع المؤنث: ثالث نساء.

 وهذا قوله: 

 َْمالََمااااااًن بِاْل َّاااااااِم ُ ااااااْ  لِْلَعَشاااااارَ 

 

  ْْ َر ُْ ُماااااَ ك  اااااا َعااااادِّ َماااااا آَذااااااُى
َِ 

د(: أي مع المعدود المذكر اجعل العدد بالتاء، ومع ضده و  دِّ جرِّ هو يف )الضِّ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )المؤنث جرد العدد من التاء. قال تعالى: 

 هذا من حيث التذكير والتأنيث. ،[7الحا ن:] (ۇئ

وأما من حيث إعراب التمييز فتمييزها أي من الثالثة إلى العشرة، تمييزها 

)َواْلُمَميَِّز اْجُرر( أي ُجرَّ تمييزها، نحو: مجروٌر بإضافته إلى العدد، وهذا قوله: 

، جاء: فعل ماٍض، وثالثة: فاعل مرفوع "جاء ثالثَة رجالٍ ". نقول: "ة رجالٍ ثالث"

وهو مضاف، ورجاٍل: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة، هذا يف اإلعراب، 
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 ويف المعنى هو التمييز. 

فلهذا إذا قلت لك: أين تمييز ثالثة؟ قل رجال، وإن كان يف اإلعراب نقل: 

 مضاف إليه مجرور.

التمييز وإفراده، فإن تمييز الثالثة إلى العشرة، نعم جمع قلة،  معومن حيث ج

تمييزه يف األصل جمع قلة، يعني جمٌع من جموع القلة، وهذا قوله: )َجْمَعًا بَِلْفِظ 

ٍة فِي األَْكَثِر(، عندما يقول: جمع قلة، معروف أنه من جمع الصحيح السليم،  قِلَّ

لة وإما كثرة، وسيأيت الكالم على جموع ومن جمع التكثير، وجمع التكثير إما ق

 التكثير.

فجموع القلة قليلة، وهي أربعة، وهي أفعاٌل وأْفُعٌل وأْفِعَلٌة وفِْعَلة، وما سوى 

 ذلك من جموع التكثير فجموع كثرة.

أن تمييز الثالثة إلى العشرة البد أن يكون  ب لك:  يعنا ابن مالك

مع قلة، لم يجمع يف العربية إال جمع قلة، فإن جمًعا، فإن لم يكن لهذا التمييز إال ج

العدد ُيضاف إليه، ال شك، تقول: أربع أرجل، جمع رجل، الرجل لم تجمع إال 

 -يا صالح-على أرجل، وهي مؤنث، فتقول: أربع أرجٍل، وخمُس أعناٍق، 

 ( وخمسة عنق!00:21:35) الَالب:

جمع كثرة، ال يجمع أعناق هذا عنق أو هذه عنق؟ أواًل الُعنُق، كونه له  الشيخ:

 كما قلنا، طب مذكر ومؤنث الُعنق؟ 

 مؤنث. الَالب:

دليلك، توافقونه؟ يقولون القاعدة العامة ليست المطردة يعني األكثر،  الشيخ:

القاعدة العامة يف أعضاء اإلنسان أن ما كان مفرًدا فهو مذكر، وما لم يكن مفرًدا فهو 

تقول: هذه عين، وهذه أذن، وهذه يد، وهذه مؤنث، هذه القاعدة العامة، فلهذا 
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 رجل، إلى آخره.

وأما المفرد، فاألصل فيه أنه مذكر، تقول: هذا رأٌس، هذا ظهٌر، هذا بطٌن، 

 يؤلمني بطني، ما تقل: تؤلمني بطني ألنه مذكر.

وهذه قاعدٌة عامة ليست مطردة؛ ألن الخد مذكر، هذا خد، وهو اثنان، 

طبًعا ال يدخل يف هذه القاعدة ما كان فيه عالمة تأنيث، والمنخر مذكر، وهو اثنان، 

 كالرئة، والشفة، والمعدة، هذا مؤنث بعالمة سواء كانت واحًدا أو أكثر.

طب اإلصبع على هذه القاعدة مذكر أم مؤنث؟ الواحد مذكر، وما كان أكثر 

 من واحد هو مؤنث، يعني هذه إصبع، اإلصبع مؤنث، وفيه عشر لغات.

 س أعناق تحتاج إلى مراجعة، ما انتبهت عليها إال اآلن.طيب إذن خم

طيب وإن لم يكن لهذا التمييز إال جمع كثرة، ما يف إال جمع كثرة لهذا التمييز، 

فإن العدد يضاف إليه بال إشكال، نحو ثالثة رجال، جمع رجل، ولم يجمع الرجل 

ب ولم ُيجمع إال على رجال فتقول: ثالثة رجال، ال إشكال. أو خمسة قلوب، قل

 إال على قلوب.

وإن كان على هذا التمييز جمع قلٍة وجمع كثرة، فإن األكثر يف اللغة أن يضاف 

العدد إلى جمع قلته، ال كثرته، تقول ثالث أنفس، مع أن نفس ُتجمع على نفس 

 ونفوس، كثرة وقلة.

 فلهذا تقول يف الثالثة إلى العشرة ثالُث أنفس، أفضل من ثالُث نفوس، وتقول

خمُس أعين، أفضل من خمس عيون، وتقول: سبعُة أبحر، أفضل من بحور، 

 وتقول: ستة أجمال، وسبعة أسياف، وهكذا.

ويقلُّ يف اللغة أن يضاف العدد من ثالثة إلى عشرة إلى جمع كثرة، وله جمع 

ڃ ): قلة، وهذه لو تتبعتها لوجدهتا قليلة، من ذلك قوله 
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 "أقرأ"جاء يف لغٍة قليلة: مع أنه  .[228البفرة:] (ڃ چ چ چچ 

ويجوز إضافة العدد من ثالثة إلى عشرة إلى جمع التصحيح، نحو خمس 

 صلوات، سبع سماوات، سبع بقرات، إلى آخره. سبع سنبالت. إلى آخره.

 ( سماوات00:26:32@) الَالب:

جمع تصحيح، هذا جمع صحيح سماه جمع سالمة، أو جمع  الشيخ:

ر تصحيح، يعني جمع مفرده صحيح  سليم، لم ُيغيَّر وُيَكسَّ

 ( كالم غير واضح00:26:56@) الَالب:

نعم يأيت فيه الجمع، جمع مؤنث سالم، جمع الممدود، مثل سماء،  الشيخ:

الهمزة هنا لها أحكام، يف جمع المذكر السالم، إن كانت أصلية تبقى، وإذا كانت 

منقلبة  "سماء"هان، وثانية تقلب واًوا، وإذا كانت منقلبة عن أصل جاز فيها الوج

. "سماءات وسماوات"فيجوز لك فيها الوجهان،  "سما يسمو"عن أصل من: 

 ."سماوات"هي وردت يف القرآن  "سماوات"نعم، هذا نص القرآن: 

فإن سنين جمع سالمة، وإن كان ملحًقا بجمع  "سبع سنين"وكذلك جمع 

 السالمة.

إلى العشرة، طيب  قيَّد الحكم السابق بثالثةٍ  طيب وكون ابن مالك 

والواحد واالثنان لم يذكرهما، كأنه يقوله أهنما يبقيان على األصل، يعني أن 

الواحد واالثنين ليسا كذلك، بل يوافقان المعدود يف التذكير والتأنيث، بل أهنما ال 

يحتاجان إلى معدوٍد بعده، ال يحتاجان إلى تمييٍز بعده، ألن معدوده يأيت قبله، 

رأيت "، و"رأيت امرأة واحدةً "، و"رجالن اثنان"، "واحد جاء رجٌل "نحو: 

 ."امرأتين اثنتين

ويجوز أن تقول يف الواحد واالثنين وغيرهما من األعداد أن تقول: جاء واحٌد 
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 من الرجال، أو جاء اثنان من الرجال، أو اثنتان من النساء، هذا جائز.

 ثالثٌة من الرجال.جاءين ثالثة رجال، أو  وك لك يف بفين األعداى تفول:

، وفائدة النعت "فعٌل وفاعٌل ونعت"، فهي: "جاء رجٌل واحدٌ "فإذا قلت: 

حينئٍذ: التوكيد، ألنه رجل واضح أنه واحد، فواحد هنا للتوكيد وليس للكشف أو 

 التأسيس.

من "و "واحٌد فاعل"و "جاء فعٌل "وإذا قلت: جاء واحٌد من الرجال، فـ:

؟، جاء "من الرجال"ما إعراب شبه الجملة  "الرجال جٌر ومجرور شبه جملة

، صفة نعت؛ تكلمنا من قبل على إعراب الجملة وشبه "من الرجال"واحٌد 

إذا وقعت بعد  "ُتعرب إعراب النكرة"الجملة، وقلنا أن الجملة وشبه الجملة: 

وإن  "جاء رجٌل على قدميه"أو  "جاء رجٌل يركض"نكرة فهي نعت، كأن تقول: 

جاء محمٌد على "أو  "جاء محمٌد يركض"ة فهي حال، كأن تقول: وقعت بعد معرف

 ."قدميه

   للعشرة( يف  وله: )   للعشرة(  -: )مالمن نعم،  ول ابن مالك 

 رواي ان:

وهي األشهر واألقوى يف القياس، ثالثًة بالنصب، فهو مفعوٌل  الرواين األولى:

 أي قل ثالثًة. "قل"به مقدم لـ:

 "ثالثٌة قل"ثٌة بالرفع، فماذا يكون إعرابه، ثال والرواين ال انين

 ( كالم غير واضح.00:31:5@) الَالب:

 لتقديره، فـ:  الشيخ:
َ

ر الخرب هو موجوًدا، فإذا كان موجوًدا فال داعي ما ُنَقدِّ

، فتكون العبارة حينئٍذ من وقوع الخرب "قل: جملة خربية"، و"ثالثة مبتدأ مرفوع"

 ."جملًة طلبية"
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جملًة "، فإننا جعلنا الخرب "قل جملة فعلية خرب"مبتدأ، و "الثةٌ ث"إذا قلنا  

، والجملة الطلبية هل تقع خربًا؟ هذا سبق يف باب المبتدأ "أمر"، ألن فعلها "طلبية

 والخرب؟

 المحققون على جواز ذلك، نعم، المحققون على جواز ذلك.

جملة  وأنكره بعض النحويين وهو قوٌل ضعيف، ويجوز ذلك أن تجعل الخرب

إنشائية طلبية او غير طلبية فتقول محمٌد هل ذهب؟ هذه جملة طلبية، محمٌد هل 

ذهب؟ فهل ذهب استفهام واالستفهام طلب طلب للجواب، ومع ذلك جعلته 

 خرب، تقول محمد ال ُتِهنُْه.

ْْ : )طيب المهم؛ ويف قول ابن مالك  َر ُْ ُمَ ك  ا َعدِّ َما آَذاُى
َِ..) 

، المعترب يف "المفرد ال الجمع"إلى ماذا؟ إلى أن المعترب،  ، إشارةً "آحاده"قال 

ثالثة "فإنك تقول:  "بيوت"التذكير والتأنيث، مفرد التمييز، فإذا قلت مثاًل: 

مؤنث،  "البيوت"وهو مذكر، وإن كان لفظ  "البيوت بيٌت "ألن مفرد:  "بيوت

ثاًل: بيوٌت كثيرة، لكن المعترب المفرد، ومن ذلك م "هذه بيوت"تقول: 

 "ثالث اصطبالت"، فهو مذكر، تقول: "اصطبٌل كبير"مفرده:  "اصطبالت"

 وهكذا.

، ألن المعدود غالًبا: يأيت ال مييز، نعني به غالًبا: "المعدوى"ُننَبِّه هنا: إذا قلنا 

أوسع  "المعدود"، كي يتقدم عليه قد ُيْحَذَف، فكلمة "تمييًزا"بعد العدد فيكون 

 ."التمييز"معدود عنى لكن الغالب إذا قيل ال

قد يحذف المعدود يعني التمييز فيبقى العدد وحده، فما حكمه من حيث 

 هذا المحذوف أم ال يلزم؟
َ

 التذكير والتأنيث؟ هل يلزم أن تراعي

نعم؛ إذا ُحِذف المعدود جاز لك يف العدد التذكير والتأنيث مطلًقا، ومراعاة 
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كن مراعاته ليست واجبة، بل المعدود أحسن، األحسن أن تراعي المعدود، ل

سافرت إلى بلدان كثيرة، "يجوز ذلك التذكير والتأنيث مطلًقا، فتقول مثاًل: 

، يجوز "أحببت خمسًة وكرهت خمسةً "، أو "فأحببت خمًسا، وكرهت خمًسا

ل، ولست ُملزًما بالتأويل، يعني ال يجوز لك  ذلك مطلًقا، إن أردت أن ُتؤول، َأوِّ

  مع التأويل، ال، يجوز لك ذلك مطلًقا.التذكير والتأنيث إال

ماشي أو  "أحببت خمًسا يعني بلدات، أو خمسًة يعني بلدان"فلو قلت مثاًل: 

تقول: يا طالب استذكر هذا األسبوع ثالًثا أو ثالثًة، ويف األسبوع القادم ثالًثا أو 

ْلت بالمواد أو المقررات، مادة أو مقرر ال  ثالثًة، لك أن تذكر أو تؤنث، وإن َأوَّ

 بأس وال يلزم التأويل.

، مع أن الصوم "سهرت خمًسا أو خمسةً "، و"صمت خمًسا أو خمسة"تقول: 

صمت "، ومع ذلك يصح أن تقول: "الليلة"والسهر يكون يف  "اليوم"يكون يف 

إال أن األفضل كما قلنا  "سهرت"يعني خمسة أيام أو خمًسا، وكذلك:  "خمسةً 

 ."مراعاة المحذوف"هو: 

من صام رمضان وأتبعه بستٍّ من شوال، فكأنما صام "الحديث المشهور: ويف 

صام رمضان وأتبعه بستٍّ يعني بست لياٍل أو أيام؟ أيام ألن الصوم يقع  "الدهر كله

ح به  يف اليوم، األغلب يف اللغة أن اليوم يطلق على النهار، واليوم مذكر، فلو ُصرِّ

. لكان يجب أن يقال: بستة أيام، فلما حذف  األيام صحَّ أن يقال بستٍَّة أو بستٍّ

عشًرا،  [234البفرة:] (پ پ پ پ ڀڀ)قال جلَّ جالله: 

ر.  عشرة ماذا؟ عشرة أيام، ومع ذلك ذكَّ

ا، ال حاجة لذكرها.  أما األمثلة على حذفه ومراعاته فهذه كثيرة جدًّ

م المعدوُد على العدد، بدون فاصل، كأن ت قول: مسألة قريبٌة من ذلك، لو تقدَّ
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م المعدوُد على العدد،  "هذه مسائٌل سبعٌ "، أو "جاءين رجاٌل ثالثةٌ "مثاًل:   إذا تقدَّ

 فما الحكم حينئٍذ؟

، لم أجد نحويًّا ذكر "وجوب التزام الحكم السابق"كالم النحويين على 

إذا كان المعدود واجًبا وجب مراعاة "خالف القاعدة، كلهم يذكرون أنه: 

 ." رجاٌل ثالثة، ونساٌء ثالٌث بالمخالفة وجوبًاالمخالفة، وتقول: جاءين

ا ينقلون عن اإلمام النووي، أنه نقل عن بعض النحويين  بعض المتأخرين جدًّ

جواز التذكير والتأنيث، وهذا مع طول البحث لم أقف عليه، ال يف كالم اإلمام 

ة ، وال يف كالم نحويٍّ متقدم، أما كالم النحويين على أن المخالفالنووي 

م أم تأخر.  واجبة ما دام المعدود مذكوًرا، تقدَّ

يف األعداد المفردة من واحد إلى عشرة، أن الواحد واالثنين  الفالصن:

يوافقان المعدود، وليس لهما تمييز، ومن الثالثة إلى العشرة ُتخالف المعدود، 

 وتمييزها جمٌع مجرور. هذه الخالصة لألعداد المفردة.

 على المائة واأللف فقال: ثم تكلَّم ابن مالك 

 َوِماَ ااااًن َواألَْلااااَ  لِْلَ ااااْرِى َأِضااااْ  

 

  

 : المفرد."الفرد"يريد بـ:  

 َوِماَ اااان  بِاااااْلَجْمِ  َنااااْزًرا َ ااااْد ُرِىْخ 

 

  

: المائة واأللف، وما يف حكمها، من تثنيتهما وجمعهما وما جدَّ يقول  

رتيليون، قلنا المليون أول يف العصر الحديث كما قلنا: كالمليون والمليار، وال

 واحد هذا نعرفه، والبليون، يكون زرليون أو..

 ( كالم غير واضح.00:41:6@) الَالب:
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 ما أدري، ال أدري  الشيخ:

 ( كالم غير واضح.00:41:15@) الَالب:

 البليون هو المليار، يقال بليون. الشيخ:

 أكثر الَالب:

 أكثر الشيخ:

 المليار تسعة أصفار. الَالب:

دعونا يف النحو، المهم طيب، هذه الكلمات وما يف حكمها من حيث  لشيخ:ا

التذكير والتأنيث تلزم لفظها، وال تتأثر بالمعدود، تلزم لفظها دون تغيير، ال تتأثر 

 بالمعدود، ومن حيث تمييزها، فتمييزها مفرٌد مجروٌر باإلضافة.

 نعم.

 ( كالم غير واضح. @00:42:5) الَالب:

ة واأللف، وما يف حكمهما، تثنيتهما وجمعهما، واألرقام التي المائ الشيخ:

ذكرناها كل هذه تلزم لفظها ال تتأثر بالمعدود تذكيًرا وتأنيًثا، وتمييزها مفرٌد 

 "مائٌة رجٍل، ومائُة امرأة"مجروٌر باإلضافة، وهذا قوله: )للفرد أضف( تقول: 

، ألف رجل وألف امرأة، ومليون ، مائة رجل ومائة امرأة"التاء"كلمة مائة دائًما بـ:

 رياٍل، ومليار نسمٍة.

 يف الشَر ال اين من البيت:  مم ٌكر ابن مالك

ا، قال: )نزًرا(، وهذا يف  أن المائة قد ُأضيفت إلى جمٍع يف شواهد قليلة جدًّ

 قوله: )َومِاَئٌة بِاْلَجْمِع َنْزَرًا َقْد ُرِدْف(، ومن ذلك قول الشاعر:

  يِن عاًماااااإٌا عاااااف ال  ااااى مااااا 

 

ة وال  اااااام   َفاااااد ٌهاااااب المسااااارَّ
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ال بأس هو مثنى لكن هذا البيت يف المسألة التالية، من ذلك قراءة حمزة  

والكسائي: ويطلق عليهما يف القراءات األخوين، يف قوله تعالى: )ولبثوا يف كهفهم 

ثالَث مائٍة سنين( ثالث: ظرف، مائٍة: مضاف إليه، سنيَن: مضاف إليه مجروٌر 

، وهو جمع، ونحن قلنا أن المائة واأللف "سنين" "المائة"إلضافة، فجعل تمييز با

وما يف حكمهما يكون تمييزهما مفرًدا مجروًرا، يعني كان القياس يف الكالم أن 

 يقال: )لبثوا يف كهفهم ثالَث مائِة َسنَة( لكن قراءة األخوين: )ثالث مائِة سنين(.

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ): "راءتناق"ومنهم عاصم  أما  رامة الجمَور:

، فالتمييز "لبثوا يف كهفهم ثالَث مائٍة سنين" ،[25ال َ :] (ۈ ۈ ٴۇ

لبثوا يف "، يعني: "ثالَث مائةٍ "على ذلك عطف بيان من  "سنين"محذوف، و

هنا أقوى، ألن  "عطف البيان"لكنَّ  "بداًل "، ويصح أن يكون: "كهفهم سنين

 على نية حذف المبدل منه. "البدل"

ثالث "عام،  "سنين" ،"سنين"أدق يف الداللة على المعنى من  "مائة ثالَث "و 

أدق، أنت لن تجعل العام مكان األدق، لكن تجعل األدق مكان العام فتكون  "مائة

 فيه فائدة يف الكالم، بخالف عطف البيان، فال ُيشرتط فيه ذلك.

لف والمائة قد يميزان بالجمع، وأيًضا األ "المائة واأللف"فابن مالك ذكر أن 

ا تمييزها بمفرد، ولكنه  ألننا قلنا أن تمييز  "منصوب"جاء يف شواهد قليلة جدًّ

 المائة واأللف مفرد مجرور، طب ثالث مائة سنين هذا جمع.

جاء يف بعض الشواهد، تمييزها بالمنصوب، ومن ذلك  "الجر"طيب حتى 

 قول الشاعر السابق:

 إٌا عاااااف ال  ااااى مااااا  يِن عاًمااااا

 

ُة وال  اااااامُ َفاااااد ٌهاااااب    المسااااارَّ

 عاٍم(،  
ْ

فقال: )مائتين عاًما(، وكان القياس أن يقول: )إذا عاش الفتى مائَتي
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 فيجر باإلضافة.

تثنيتهما، وجمعهما، نحو: مائتا رجٍل، أو  "المائة واأللف"وقلنا أن يف حكم 

 مائتا امرأٍة، وألفا رجٍل، أو آالف رجاٍل، وهكذا.

عدد، لو أضفت المائة واأللف إلى عدد،  ويف حكم جمعهما: إضافتهما إلى

صار جمع،  "ثالُث مائة"فإن العدد سيعطي المائة واأللف معنى الجمع، كقولك: 

ثالُث مائِة "مفرد مجرور، أو:  "ثالُث مائة رجلٍ "طيب تمييز المائة يبقى كما هو: 

، فالتمييز كما سيأيت "خمسة آالف امرأةٍ "أو:  "خمسة آالف رجلٍ "، و"امرأةٍ 

 ألخير من األعداد دائًما.ل

، فلهذا قلنا ثالث "ثالث"تمييز  "مائة" "ثالُث مائِة رجلٍ "يف قولنا:  "مائة"فـ: 

وهكذا.  "مائة"، طب ورجٍل؛ تمييز "ثالُث مائةٍ "بالتذكير، ألن تمييزه مؤنث: 

 التمييز دائًما يكون لألخير.

لف وما يف طيب الخالصة للمائة واأللف وما يف حكمهما، أن المائة واأل

مفرٌد "حكمهما ال تتأثر بالمعدود يف التذكير والتأنيث، بل تلزم لفظها، وتمييزها 

 . "مجروٌر باإلضافة

ى األعداد المفردة،  وما  "المائة واأللف"، و"الواحد والعشرة"نعم، ولذا ُتسمَّ

ى  ، ألن هذه األعداد التي ُتضاف "األعداد المضافة"يف حكمهما، هذه كلها ُتسمَّ

 لى تمييزها، بينما بقية األعداد ال ُتضاف إلى تمييزها، بل تمييزها يكون منصوًبا.إ

 َفال: "األعداى المركبن"إلى ال الم على    لنا: مم ان ف  ابن مالك

ُكااااااْر َوِصااااااَلنُْه بَِعَشاااااارْ  ٌْ  َوَأَذااااااَد ا

 

َكاااااارْ   ٌَ ًبااااااا َ اِصااااااَد َمْعااااااُدْوَى   ُمَركِّ

ْْ  َوُ اااْ  َلاااَد  اْل َّْأنِْياااِا إِْذاااَد    َعْشاااَر

 

  ْْ ااااا َعااااْن َتِماااايَم َكْسااااَر ََ ي
اااايُن َِ  َواْلشِّ

 َوَماااااااَ  َ ْيااااااارِ َأَذاااااااَد َوإِْذاااااااَد  

 

َعااااااْ  َ ْصااااااَدا  َْ ا ََ َعْلااااااَت  ََ َمااااااا  َُ  َمْع

 



 

 
e 

g h 

f  438 
 شرح ألفية ابن مالك

 َولَِ الََماااااااااااَن َوتِْساااااااااااَعَن َوَماااااااااااا 

 

َما  َباااااااا َماااااااا ُ ااااااادِّ َماااااااا إِْن ُركِّ َُ  َبْينَ

 َوَأْوِل َعْشااااااااَرَة اْمنََ ااااااااْا َوَعَشااااااااَرا 

 

ا   ٌَ َكااااااَراإِْمنَااااااْا إِ ٌَ  ُأْمنَااااااى َتَشااااااا َأْو 

اااْ  بِااااألَلِْ    ََ اااِ  َواْر َْ  َواْلَياااا لِ ْيااارِ اْلرَّ

 

 َواْلَ اااْ ُ  َِاااا ُجااازَأ  ِ اااَواُهَما ُألِاااْ   

 ."أحد عشر إلى تسع عشر"، هي األعداد من "األعداد المركبة" 

حكمهما: من حيث التذكير والتأنيث، هما مركبان من عددين، مركبان من 

 د إلى تسعة، ومن عشرة، أحد عشر، تسعة عشر.نيِّف، من واح

أما الجزء الثاين: وهو العشرة فتوافق المعدود دائًما، وأما الجزء األول فإن كان 

أحد وإحدى، واثنين وثنتي، فيوافقان المعدود أيًضا، وإن كان ثالثة إلى تسعة 

 فُيخالف المعدود.

، نحُو: جاء أحد عشر إذن: أحد عشر واثنا عشر كال الجزأين يوافُق المعدود

رجاًل، أو جاءت إحدى عشرة امرأة، وجاء اثنا عشر رجاًل، وجاءت اثنتا عشرة 

 امرأة.

: فاألول يخالف والثاين يوافق، نحُو: جاء "ثالثة عشر إلى تسعة عشر"وأما 

 ثالثة عشر رجاًل، وجاء خمس عشرة امرأة، هذا من حيث التذكير والتأنيث.

ر ابن مالك وأما: من حيث نوع التميي ز، فتمييزها مفرٌد منصوب، وقد أخَّ

الكالم عن إعراب تمييزها، على نوع تمييزها بعد الكالم على ألفاظ العقود، 

 ثم يقول: "ألفاظ العقود"سيتكلم على 

ًبااااااا بِِمْ ااااااِ  َمااااااا  َوَميَّااااااُزَوا ُمَركَّ

 

َما  َُ َينْ َسااااااااوِّ ََ  ُميِّااااااااَز ِعْشااااااااُروَن 

عشرون "أيًضا بمفرٍد منصوب، تقول:  كما سيأيت ُتميز "ألفاظ العقود"و 

، فتمييز األعداد المركبة كتمييز أعداد العقود، مفرٌد "رجاًل، وأحد عشر رجاًل 
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 منصوب.

يف العدد المركب يوافق مطلًقا، وإذا كان يف  "العشرة"فعلى هذا يتبيَّن أن لفظ 

، يخالف هو العدد الوحيد الذي له حالتان "العشرة"األعداد المفردة يخالف، فـ: 

 يف األعداد المفردة، ويوافق يف األعداد المركبة.

 كيف ُتنطق يف األعداد المركبة؟ "َعَشَرة"طيب 

، "خمسة عَشر"فالشين مفتوحة،  "عندي أحد َعَشر"، "َعَشر"إذا كانت بال تاء 

 ."تسعة عَشر"

. ل ن الحجازيينفاألكثر: سكون الشين، وهي  "عْشرة"وإن كان مؤنًثا بالتاء: 

: فأكثرهم يكسرون الشين، فيقولون: بنو تميم، وأما "خمس عْشرة امرأة"ول: تق

 ، وهذا قول ابن مالك: "خمس عِشرة امرأة"

ا َعْن َتِميَم َكْسَرة ََ ي
يُن َِ  َواْلشِّ

 

  

، نعم كل الكالم على "العَشرة المركبة"يفتحون الشين، يف  بنا تميموبعض  

، وعليها قرأ يزيد تميمفهذه لغة لبعض  "أةالمؤنثة، فيقولون: جاء خمس عَشرة امر

 بن القعقاع قوله تعالى: )فانفجرت منه اثنتا عَشرة عينًا( على هذه اللغة.

نون عين  َبِقي أن ننبه إلى أن بعض العرب لغٌة قليلة لبعض العرب، ُيسكِّ

نون العين  "أحد َعَشر"هذه بال تاء، إذا قلت:  "ْعَشر"، "ْعَشر" بعض العرب ُيسكِّ

 فهذه لغٌة قليلة. "جاءين َأَحَد ْعَشر" الرتكيب، فيقول: يف

، فما استعماالت "أحٌد وواحد وإحدى وواحدة"مما سبق يتضح أنه قال: 

 هذه األعداد؟

نبدأ بالعددين المؤنثين، واحدة وإحدى، يتفقان يف استعمالْين، ثم تنفرد كل 

جاءتني امرأٌة ": تستعمل مفردة، تقول "واحدة"واحدٍة منهما باستعمال، فـ: 
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َبة قلياًل، تقول: "جاءتني واحدٌة من النساء"، أو: "واحدة  جاءتني "، وُتستعمل مركَّ

 وهذا قليل. "واحدَة عْشرة امرأة

، وإحدى أكثر منها كما سيأيت يف االستعمال، تقول: جاءت معَوَنوُتستعمل 

، وقد "مفردة"ل أكثر استعمالها أن ُتستعم "واحدة"واحدٌة وعشرون امرأة، إذن فـ: 

 ، وهذا قليٌل فيها، ولكن جاء يف اللغة ذلك."مركبة ومعطوفة"ُتستعمل 

وهذا  "جاءت إحدى عْشرة امرأة"فإهنا ُتستعمل مركبة، تقول:  "إحدى"أما: 

، "جاءت إحدى وعشرون امرأة"األصل فيها، وتستعمل معطوفة، تقول: 

 ."جاءت إحداهنّ "ل: أو تقو ."جاءت إحدى النساء"، تقول: مضاَنوُتستعمل 

. ال ركيب والعَ ، يتفقان يف استعمالين وهما "واحدة وإحدى"إذن: فـ: 

يف  "إحدى"، وتنفرد اإلَراىباالستعمال يف  "واحدة"وإحدى فيهما أكثر، وتنفرد 

 االستعمال يف اإلضافة. نعم.

فكذلك يتفقان يف استعمالين، وينفرد كل منهما  "واحٌد وأحد"أما المذكران، 

جاءين "أو:  "جاءين رجٌل واحد"يستعمل مفرًدا، تقول:  "واحد"استعمال، فـ:  يف

، "جاء واحٌد وعشرون رجاًل "، تقول: "معطوًفا"، وُيستعمل "واحٌد من الرجال

 ."جاء واحَد َعَشَر رجاًل "ويستعمل مركًبا قلياًل، تقول: 

رتكيب أكثر ويف ال "جاء أحد عشر رجاًل "، "مركًبا"فإنه ُيستعمل  "أحد"وأما 

، وواحٌد يف "جاء أحٌد وعشرون رجاًل "فتقول:  "معطوًفا"، ويستعمل "واحد"من 

 ."جاء أحد الرجال، أو أحدهم"أكثر، ويستعمل مضاًفا، تقول:  "العطف"

، "العطف والرتكيب"يتفقان يف استعمالْين، وهما:  "واحٌد وأحدٌ "إذن فـ: 

، "مضاًفا"باالستعمال  "أحدٌ " ، وينفرد"مفرًدا"باالستعمال  "واحدٌ "وينفرد 

 فالمذكر كالمؤنث.

 أن ننبه إلى أمر وهو أن كلمة 
َ

لها استعماٌل آخر مشهور، غير  "أحد"نعم، َبِقي
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أن تكون عدًدا، يعني غير أن تدل على عدد، الذي هو قبل اثنين، وهو الداللة على 

ق بغير موجب، ، فال تستعمل عند الجمهور يف الموجب حينئٍذ، البد أن ُتسبالعموم

ال "، أو: "هل جاءك أحد؟"أو:  "ما جاءين أحد"هني أو نفي أو استفهام، تقول: 

 ."تضرب أحًدا

الذي هو قبل  "العدد واحد"هنا يف هذا االستعمال ال ُيراد هبا  "أحد"

ما "، يعني عموم الجنس، فإذا قلت: "عموم التنكير"، وإنما يراد هبا "االثنين"

اءين من هذا الجنس أحد ال واحد وال اثنان وال أكثر، يعني ما ج "جاءين أحد

فحينئٍذ قد يأتيك اثنان مثاًل، لو جاءك اثنان أو  "ما جاءين واحد"بخالف إذا قلت: 

ما "فواحد هنا يراد به العدد، لكن:  "ما جاءين واحد، جاءين اثنان"ثالثة تقول: 

 .العمومال تريد به العدد، وإنما تريد به  "جاءين أحد

 :"األعداد المركبة"يف آخر األبيات التي قرأناها عن  ال ابن مالك وق

ااْ  بِااااألَلِْ   ََ ااِ  َواْر َْ  َواْلَيااا لِ ْياارِ اْلرَّ

 

 َواْلَ ااْ ُ  َِااا ُجاازَأ  ِ ااَواُهَما ُألِااْ   

 :يقول  "األعداد المركبة"ذكر هنا يف هذا البيت إعراب  

فيها: كما هو ظاهر  األعداد المركبة ُتبنى على فتح الجزأين، واألصل

جاء خمسُة وعَشرٌة من "فاألصل:  "جاء خمسة عَشر رجاًل "، فإذا قلت: "العطف"

ت "الرجال هبذه الطريقة، وهي أهنا تحذف  "األعداد المركبة"، إال أن العرب خصَّ

حرف العطف حذًفا مطرًدا، وحذف حرف العطف حذًفا مطرًدا من أسباب البناء، 

مطرًدا، فرتكب االسمان، وُبنِي على الفتح، خمسة فحذفوا حرف العطف حذًفا 

 عَشَر.

، جاء: فعٌل ماٍض، وفاعله: أحد، أم أحد عشر؟ "جاء أحد عَشَر رجاًل "تقول: 

 على فتح الجزءين.
ٌّ

 أحد َعَشَر، تقول أحد عشَر فاعٌل يف محل رفع مبني

المفعول ، قرأ: فعٌل، وتاء المتكلم: فاعل، و"قرأت خمسُة عَشَر كتاًبا"وتقول: 
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 به: خمسة عَشَر، مفعوٌل به يف محلِّ نصب مبني على نصب الجزأين. 

، على: حرف جر، وثالَث عْشرَة: "سلمت على ثالث عْشرة امرأة"وتقول: 

 على فتح الجزأين.
ٌّ

 اسٌم يف محل جر مبني

جزأْ قال: )إال اثني عشر واثنتي عَشَرة فإنه ال يبنى على فتح الجزأين بل إن 

 وجزأْ ال اين، "ُيرفع باأللف وينصب ويجر بالياء"إعراب المثنى،  ُيعرب األول

، جاء: فعل ماٍض، واثنا: فاعٌل "جاء اثنا عشر رجاًل "يبقى مبنيًّا على الفتح نحو: 

 مرفوع وعالمة رفعه األلف، وعَشر: سيأيت الكالم عليها.

به  ، قرأت: فعل وفاعل، واثنتي: مفعوٌل "قرأت اثنتي َعْشرة مجلة"وتقول: 

 منصوب وعالمة نصبه الياء، تعربه إعراب المعرب ألنه معرب حينئٍذ.

اثنتي "و "اثنا عشر"يف  "َعَشر"طيب؛ هنا طبًعا يجب أن نقف عند كلمة: 

، والجزء األول معرب، وقع عليه اإلعراب، يرتفع باأللف وُينصب ويجرَّ "عْشرة

 ما إعرابه؟ "اثنتي َعْشرة"و "اثنا عشر"يف  "َعَشرَ "بالياء، طيب: 

 للنحويين:  والنفيه 

 الفول األول:

 "عشر وعْشرة"أنه واقٌع موقع نون المثنى، فاألصل اثنان واثنتان، جاءت 

، فلهذا يقولون يف إعراهبا  ول الجمَوروقعت موقع النون بعد حذفها، هذا 

 على الفتح ال محلَّ له من اإلعراب، ألنه واقٌع موقع نون"عشرة"
ٌّ

 : أنه اسٌم مبني

 المثنى، ونون المثنى حرف، والحروف جميًعا ال محلَّ لها من اإلعراب.

 يف المسألة: الفول ال اين

أنه مضاٌف إليه باٍق على بناءه، المضاف إليه قد يكون مبنيًّا ال إشكال، مثل: لو 

أضفت إلى ضمير كتابك، فقالوا: مضاٌف إليه، باٍق على بناءه، وهذا قول قلٍة قليلة 
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 على الفتح  "عشر"، وهؤالء يقولون يف إعراب من النحويين
ٌّ

على ذلك: اسٌم مبني

 يف محل جرٍّ باإلضافة، يعني مضاٌف إليه مبني على الفتح.

يف هذه المسألة، وهي من َأْعَوص وأشكل مسائل النحو،  الفوالنفهذان 

 والذي يظهر لي واهلل أعلم، أن القولين ضعيفان، واهلل أعلم.

 لى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وص َّ اهلل و لَّم ع
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 الدرس الثامن عشر بعد املائة
 اجلزء الثاني
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

ونكمل ما بدأناه يف مغرب هذه الليلة، وكنا توقفنا عند قولهم: )اثنا عشر واثنتا 

والجزم ال اين  لنا إن َيه  ولين ء األول ُيعرب إعراب المثنى، عشرة(، فالجز

 :للنحويين

أن عشر واقٌع موقع نون المثنى، أي بدله، ولهذا أخذ حكمه يف  األول:

اإلعراب عندهم، فيقولون: مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، وهذا قول 

 الجمهور.

، ولهذا يقولون يف إعرابه: إنه أن عشر مضاٌف إليه والفول ال اين يف المسألن:

 مضاٌف إليه يف محل جر، وهذا قوٌل لبعض النحويين.

وذكرت أن الذي يظهر أن القولين ضعيفان، وأن عَشر ينبغي يف القياس أن 

 تكون تابعًة الثنين واثنتين، ويكون إعرابه كإعراب اثنين واثنتين، وبيان ذلك:

إذا قلت: )جاء خمسة عشر أصله العطف، ف -كما سبق–أن العدد المركب 

رجاًل(، فأصله: )جاء خمسٌة وعشرٌة من الرجال(، ثم حصل الرتكيب، الرتكيب 
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 كيف حصل؟ وما أثره )فائدته(؟

قلنا بحذف حرف العطف حذًفا مطرًدا، وهذا من أسباب البناء،  كي  ذص ؟

 فرتكب االسمان وُبنيا على الفتح.

ن يف حكم االسم الواحد، فـ خمسة أنه جعل االسمي أمر ه ا ال ركيب وَا دته:

عشر، وإن كانا اسمين يف األصل، إال أهنما بالرتكيب صارا يف حكم االسم الواحد، 

ولهذا نقول يف إعراهبما: )جاء خمسَة عشَر رجاًل(، أين الفاعل؟ أين فاعل جاء؟ 

خمسة عشر، وال يصح يف اإلعراب وال يف المعنى أن تقول: إن الفاعل: خمسَة؛ 

فاعل: خمسة عشر، إًذا فالفاعل هنا مكّون من هاتين الكلمتين، فنقول يف ألن ال

إعراب )خمسة عشر(: فاعل، يف محل رفع، مبني على فتح الجزأين، يعني أن هذا 

 الجزء وهذا الجزء يكّونان الفاعل.

فإذا كان األمر هكذا يف األعداد المركبة كلها، فينبغي أن يكون كذلك أيًضا يف 

نتي عشرة، فإذا قلت: )جاء اثنا عشر رجاًل(، فإنه يف اإلعراب اثني عشر واث

الصناعي نقول: جاء: فعٌل ماٍض، والفاعل: اثنا، فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ 

ألنه صار معرًبا ووقع عليه اإلعراب فقبِله، لكن عشر هل هو جزء من الفاعل أم 

به يف بقية األعداد المركبة؛ ال؟ جزء من الفاعل، وينبغي أن يكون إعرابه هنا كإعرا

 أي أن يكون جزًءا من الفاعل أو جزًءا من اإلعراب، جزًءا من إعراب اثنا أو اثنتا.

)الرمان ذلو  ولكي يتضح األمر أكثر، نقول: إن إعرابه كإعراب قول العرب: 

،) كيف ُنعرب هذه العبارة؟ الرمان: مبتدأ، وخربه: حلٌو حامٌض، نقول:  ذام  

الجزأين، وال يصح يف اإلعراب أن تقول: حلٌو: خربٌ أول، وحامٌض:  خربٌ مرفوع

خربٌ ثاٍن؛ ألن هذا خالف المعنى، المعنى أنك أخربت عن الرمان بأنه حلو، 

وأخربت عنه بأنه حامض، وليس المراد ذلك، بل المراد أن الرمان طعمه بين 

 هذين الشيئين، أو جامٌع لهذين األمرين.
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، ُمز يعني الطعم الذي يجمع بين الحالوة  كما يقولون: المعنى:  الرمان ُمزٌّ

والحموضة، فالمعنى واإلعراب هنا، ليس كالمعنى واإلعراب يف نحو: )محمٌد 

 كاتٌب شاعٌر(، فمحمٌد مبتدأ، وكاتٌب: خرٌب أول، وشاعٌر: خربٌ ثاٍن، صح.

لكن )الرمان حلٌو حامٌض(، أنت أردت أن تخرب عن الرمان بمجموع هاتين 

كلمتين، فتقول: )حلٌو حامٌض( خربٌ مرفوع الجزأين، وكذلك لو قلت: )محمٌد ال

أيسُر أعسر(، تريد أنه يعمل بكلتا يديه على السواء؛ ألن بعض الناس أيمن، وبعض 

 الناس أيسر، وبعض الناس أيسر وأعسر، يعني يعمل بكلتا يديه على السواء.

ل، والثاين خرب ثاين؟ ال، فإذا قلت: )محمٌد أيسر أعسر(، هل األول خرب أو

يفسد المعنى، وإنما الخرب مجموع أيسر وأعسر، نقول: خرب مرفوع الجزأين، 

وكذلك يف العدد المركب، إذا قلت: )جاء أحد عشر(، فالفاعل أحَد عشَر، وليس 

 على فتح الجزأين يف محل رفع.
ٌّ

 الجزء األول، فلهذا نقول: أحد عشر: فاعٌل مبني

إلعراب هنا لكان ينبغي أن يبقى الحكم على ما هو عليه، أن فلو ُتصّور وجود ا

الفاعل مجموع الكلمتين، كما حدث يف )الرمان حلٌو حامٌض(، هذا مرفوع 

الجزأين، ولم يظهر ذلك إال يف اثنا عشر واثنتا عشرة، فإن اإلعراب ظهر يف الجزء 

 األول؛ ألن العرب ألحقوه بالمثنى، ملحق بالمثنى وليس مثنًى.

ما الثاين فأبقوه على البناء، لماذا ُبني؟ ُبني للسبب الذي ُبني عشر يف أحد وأ

 عشر وتسعة عشر، نفس السبب، ال نسأل عن بنائه، وإنما نسأل )اثنا( لماذا ُأعرب؟

)جاء اثنا عشَر رجاًل(، نقول: اثنا عشر: فاعٌل األول  َفيا  ك  ٌلك أن يفال:

 على ا
ٌّ

لفتح، األول فاعل ألنه ُمعرب وقبل اإلعراب مرفوٌع باأللف، والثاين مبني

وظهرت عالمة اإلعراب، فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف، وعشر: جزء من 

الفاعل وليس مضاًفا إليه؛ ألن األسلوب هنا ليس أسلوب إضافة، فلذلك قلنا إن 
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 هذا قول ضعيف لبعض النحويين؛ ألهنم لم يقبلوا القول األول.

وا: إن عشر واقعٌة موقع النون، أيًضا هذا ضعيف، هم وقول الجمهور: إهنم قال

ُألجئوا إلى هذا القول إلجاًء، ألهنم لماذا قالوا هذا هنا ولم يقولوا إن أحد يف خمسة 

عشر إهنا واقعٌة موقع التنوين؟ هي خمسٌة وعشرٌة، حذفنا الواو ماشي، والتنوين؟ 

 حذفناه ووضعنا عشر مكانه.

 حذفنا النون يف اثنان فوقعت عشر موقعها.كذا قالوا يف )اثنا عشر(، 

طيب وخمسة عشر، وستة عشر، وأحد عشر، لماذا خصصتم هذا األمر فقط 

 باثنا عشر؟ قالوا: ألن العرب أعربوا الجزء األول، فهو تعليٌل الستعمال العرب.

 أيًضا مما ُينبه عليه يف األعداى المركبن:

نك تقول: )ثماين عشرَة ليلة(، فلك يف كلمة )الثماين(، رقم الثماين إذا ُركب، فإ

إٌا ثماين هنا إذا ُركب، بال تاء، هذه ليست ثمانية، ثمانية لها حكم آخر سيأيت، 

 َ يه أرب  ل ا :ُركب بال تام )مماين عشرة ليلن(، 

فتح الياء، تقول: )ثماينَ عشرَة ليلة(، على قياس  الل ن األولى )أعالها(:

، خمَس عشرة ليلة، تسَع عشرة ليلة، وثمايَن عشرة األعداد المركبة )خمسَة عشر

 ليلة(، ثماينَ، مبنيٌة على الفتح، )ثماينَ عشرة ليلًة(، تبني على الفتح.

 البناء على السكون، فتقول: )ثماين عشرة ليلة(. الل ن ال انين:

 حذف الياء وكسر النون قبلها، فتقول: )ثماِن عشرة ليلة(. الل ن ال ال ن:

حذف الياء وفتح النون، )ثماَن عشرة ليلة(، فهذه  :-وها  ليلن–بعن الل ن الرا

أربع لغات مرتبة على هذا الرتتيب، األول: ثمايَن عشرة ليلة على القياس، والثانية: 

ثماين عشرة ليلة بالسكون، تخفيًفا، والثالثة: ثماِن عشرة ليلة، بحذف الياء، 
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 ح النون.والرابعة: ثماَن عشرة ليلة، بحذف الياء وفت 

ما سوى ذلك، أي ما سوى ثماين عشرة، أن ثماين مركبة بال تاء، ما سوى ذلك 

فإن الثمانية تلزم حكمها كغيرها من األعداد المركبة، يعني تقول: )ثمانيَة عشر 

رجاًل(، ليس فيها غير ذلك، وتقول: )ثماين نساء(؛ ألهنا ما ُركبت، )جاءتني ثماين 

 نساء(، ما ُركبت.

 إثبات الياء.ب الَالب:

 بإثبات الياء نعم. الشيخ:

 ما ُتحذف؟ الَالب:

ال، ما ُتحذف إال على لغٍة قليلة ُتحذف فيها، إذا كانت مفردة فإهنا يف  الشيخ:

 لغة قليلة قد ُتحذف الياء، )جاءتني ثماِن نساء(.

وتقول: )ثمانية رجال(، ليس فيها غير ذلك، ويجوز أن تقول أيًضا: )جاءين 

ثمان(، األصل: )جاءين من النساء ثماين(، فصار منقوًصا، فأخذ حكم من النساء 

 المنقوص، ُتحذف ياؤه يف الرفع والجر )جاءين من النساء ثماٍن(.

 (00:15:22@) الَالب:

 نساء مؤنث، ُتذكر العدد، ثمانية؟ الشيخ:

 (00:15:34@) الَالب:

يين على وجوب قلنا ذلك من قبل، إذا تقدم المعدود فإن كالم النحو الشيخ:

التزام الحكم، وبعض المتأخرين ينقل جواز الوجهين، ولم أقف فيه على كالم 

للنحويين متقدم، المهم إذا قلت: )جاءين من النساء ثمان( صار منقوًصا، فأخذ 

حكم المنقوص، فُتحذف الياء يف الرفع والجر، فتقول: )جاءين من النساء ثماٍن، 
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 : )رأيت من النساء ثمانًيا(.ومررت بثماٍن(، ويف النصب تقول

 بعد ذلك إلى الكالم على ألفاظ العقود فقال: ثم انتقل ابن مالك 

 َوَميِّاااااااااِز اْلِعْشااااااااارِْيَن لِْل ِّْساااااااااِعْينَا

 

 بَِواِذاااااااااااَد َكاااااااااااَأْرَبِعْيَن ِذْينَاااااااااااا 

بل تلزم لفظها وال  أل اظ العفوى من ذيا ال  كير وال أنيا ال ت أمر بالمعدوى، 

، نحو: )أربعين حينًا، وعندي عشرون َ مييزها م رى منصوبييزها، تتغير، وأما تم

 ريااًل، واشرتيت خمسين قلًما، وثمانين جلدًة(، وهذا واضح.

إلى أن ألفاظ العقود يجوز أن ُتعطف على النّيف، فتقول: )واحٌد  وننبه

وعشرون، أو أحٌد وعشرون، وواحدٌة وعشرون، أو إحدى وعشرون(، وتقول: 

رون، واثنتان وعشرون(، وتقول: )ثالثة وعشرون، أو ثالٌث وعشرون( )اثنان وعش

على حسب التذكير والتأنيث يف األول، إلى قول: )تسعٍة وتسعين، أو تسٍع 

 وتسعين(، فألفاظ العقود ُتعطف على النّيف، فيخرج لنا حينئٍذ األعداد المتعاطفة.

لفاظ العقود، األعداد المتعاطفة ليس لها حكم خاص؛ ألن المعطوف من أ

فيأخذ حكم ألفاظ العقود، والمعطوف عليه )األول( نّيف، إن كان واحًدا أو اثنين 

فيأخذ حكم واحد واثنين، وإن كان من ثالثة إلى تسعة فيأخذ حكم الثالثة إلى 

 التسعة.

 ما المراى بالني  ؟

، النّيف على أشهر األقوال هو الواحد إلى التسعة، هذا هو المشهور يف النّيف

وكلمة النيف هذه تلزم لفظها، تلزم التذكير، يعني ال يقال: نيفٌة، ويجوز أن تؤخرها 

على الِعقد، فتقول: جاءين عشرون ونيٌف، سواء أردت بالنيف مذكًرا أو مؤنًثا، 

تقول: جاءين عشرون ونيٌف من الرجال، أو جاءين عشرون ونيٌف من النساء، ما 

 .تتأثر وال تتغير تذكيًرا وتأنيًثا



 

 
e 

g h 

f  450 
 شرح ألفية ابن مالك

، بكسر الباء وسكون الضاد، والمراد هبا على المشهور من البِض وهناك كلمة  

الثالثة إلى التسعة، ونقول: على المشهور، أشير بذلك إلى وجود خالف، إال أن 

المشهور فيها أهنا تدل على عدد مبهم من الثالثة إلى التسعة، وألهنا من الثالثة إلى 

 تأثر تذكيًرا وتأنيًثا، فتخالف المعدود.التسعة فإهنا تأخذ حكمها، فلهذا ت

فمع السنة تقول: بضع سنين، ومع العام تقول: بضعة أعوام، فُتذكر مع 

المؤنث، وتؤنث مع المذكر، وتقول: )جاء بضعة عشر رجاًل(، وتقول: )جاء بضع 

عشرة امرأة(، وتقول: )جاء بضعٌة وعشرون رجاًل، وجاء بضٌع وعشرون امرأًة(، 

 يستعمل استعمال الثالثة إلى العشرة ويأخذ أحكامها، نعم.إًذا فالبضع 

 (00:21:27@) الَالب:

 من الثالثة إلى التسعة، ماذا قلت؟ الشيخ:

 (00:21:36@) الَالب:

 العشرة، ال، من الثالثة إلى التسعة. الشيخ:

ثم قال ابن مالك بعد ان انتهى من الكالم على ألفاظ العقود، عاد إلى الكالم 

 داد المركبة، فقال:على األع

ًبااااااااا بِِمْ ااااااااِ  َمااااااااا  َوَميَّااااااااُزَوا ُمَركَّ

 

َما  َُ َينْ َسااااااااااوِّ ََ  ُميِّااااااااااَز ِعْشااااااااااُرْوَن 

اااااااااُب    َوإِْن ُأِضاااااااااْيَ  َعاااااااااَدى  ُمَركَّ

 

 َيْباااااَق اْلبِنَاااااا َوَعُجاااااز  َ اااااْد ُيْعاااااَرُب  

أما البيت األول، فذكر فيه أن تمييز األعداد المركبة مفرٌد منصوب، وشرحنا  

 أشرنا إلى أنه أّخر البيت.ذلك من قبل، و

وأما البيت الثاين فذكر فيه أن العدد المركب إذا ُأضيف وإنما يضاف إلى 

 صاحب التمييز ال إلى التمييز، ذكر يف البيت الثاين:

 َإِإْن ُأِ اااااااْيَد َعاااااااَ ٌد ُمَرن ااااااا ُ 
 

ُْااااٌر َقااااْ  ُيْعااااَر ُ      َيْبااااَل اَلِبَُااااا َإَع
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لمرّكب، العدد المرّكب قد تضيفه إلى ذكر يف ذلك الكالم على إضافة العدد ا

اسٍم بعده، تضيفه إلى ماذا؟ ال تضيفه إلى التمييز )أحد عشر رجاًل(، تضيف أحد 

عشر إلى رجاًل، ال يستقيم، وإنما تضيف العدد إلى صاحب التمييز، إلى مالك 

الشيء، لو قلت مثاًل: )أحد عشر قلًما(، لمن األقالم هذه لزيد مثاًل، فيصح أن 

ف إلى صاحب التمييز، فتقول: هذه األقالم، هذه األوراق، هذه األشياء، تضي

)هذه أحد عشر زيٍد(، أو أخاطبك وأقول: )هذه أحَد عشَرك(، ماذا فعلت؟ أضفت 

 :َإٌا أض ت العدى المركب َ يه  والن للنحويينالعدد المركب، 

ه خمسَة وجوب بقاء جزأيه على البناء على الفتح، فتقول: )هذ الفول األول:

عشَر زيٍد( أو )هذه خمسَة عشَرك(، بالبناء على الجزأين، وتقول: )رأيت خمسَة 

عشَر زيٍد، أو خمسَة عشَرك(، وتقول: )مررت بخمسَة عشَر زيٍد(، أو )مررت 

 بخمسَة عشَرك(.

 على 
ٌّ

فإذا قلت: )هذه خمسَة عشَر زيًدا(، فهذه: مبتًدا، وخمسَة عشَر: خربٌ مبني

محل رفع، وهو مضاف، وزيٍد مضاف إليه مجرور، إذا كان مبني  فتح الجزءين يف

 على فتح الجزأين، إعرابه واضح، يعرب كإعرابه السابق.

بناء األول على الفتح وإعراب الثاين، أنك تبني الجزء  الفول ال اين يف المسألن:

ه، األول على الفتح، تبقيه مبنيًّا على الفتح، والثاين تعربه وتنقل اإلعراب علي

فيكون حينئٍذ كالُمركب، أي مركب الذي ُيبنى جزؤه األول على الفتح، وُينقل 

 اإلعراب على الثاين؟

 (00:25:52@) الَالب:

( األول ُيبنى على الفتح، واإلعراب -المركب المزجي، مثل: )بعَل  الشيخ: بكُّ
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، ُينقل على الثاين، بخالف المركب اإلضايف، اإلضايف ُيلقى اإلعراب على األول 

 والثاين ُيجر باإلضافة.

نقول: فيكون كالمركب المزجي، نحو: )هذه خمسَة عشُر زيٍد(، أو )هذه 

خمسَة عشُرك، ورأيت خمسَة عشَر زيٍد، ومررت بخمسة عشِر زيٍد، أو مررت 

بخمسة عشِرك(، هذه اللغة حكاها سيبويه عن العرب، وذكر أهنا رديئة، وحكاها 

 األخفش عن العرب وجعلها حسنة.

الحكم بالرداءة والحسن يقوم على أمرين: على الكثرة والقلة، وعلى موافقة 

 القياس وعدم موافقة القياس، وهذا مما يختلف يف تقديره النحويون.

وهو إعراب الجزأين إعراب  ويف المسألن  ول  مالا وهو لل وَيين:

 المتضايفين:

لون: )هذه إعراب الجزأين إعراب المضاف والمضاف إليه، فعلى ذلك يقو

خمسُة عشِر زيٍد، أو هذه خمسُة عشِرك، و رأيت خمسَة عشِر زيٍد، أو رأيت خمسَة 

 عشِرك، ومررت بخمسِة عشِر زيٍد، أو مررت بخمسِة عشِرك(.

 (00:27:50@) الَالب:

إعراب المتضايفين، كالمضاف والمضاف إليه، هذا الوجه رواه  الشيخ:

 يضعفه النحويون. الكوفيون، ولم يرِوه البصريون، ولهذا

 :بيته يف قال فالذي أما ابن مالك 

اااااااااُب   َوإِْن ُأِضاااااااااْيَ  َعاااااااااَدى  ُمَركَّ

 

 َيْباااااااااااااااااااااااااااَق اْلبِنَاااااااااااااااااااااااااااا 

، َوَعُجز  َ ْد ُيْعَرُب هذا الوجه األول الذي أوجبه جمهور البصريين، ثم قال:  

 العُجز يعني الثاين، قد ُيعرب، وهذا هو الوجه الثاين، أن األول ُيبنى على الفتح،

وُينقل اإلعراب على الثاين، الوجه الذي حسنه األخفش، معنى ذلك أن ابن مالك 
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اختار أي األقوال؟ القول الثاين؛ ألن القول الثاين والثالث ال يخالفون يف أن األول 

 هو األكثر واألفصح، لكن يخالفون هل يجوز الثاين والثالث أو ال يجوز؟

منه النحويون )اثني عشر واثنتي  ما ُذكر من إضافة العدد المرّكب يستثني

عشرة(، فيقولون: إهنما ال يضافان، أن اإلضافة، إضافة العدد المركب جائزة يف كل 

 األعداد المركبة إلى اثني عشر واثنتي عشرة، لماذا؟

قالوا: ألن الجزء الثاين واقٌع موقع النون، فصار كالمركب اإلضايف، فإذا أردت 

فإن اإلضافة حينئٍذ لن تمكن، ال يجوز لوجود النون، أن تضيف اثنا عشر إلى زيد، 

أو ما يقوم مقام النون، ونون المثنى ال تجامع اإلضافة، فلهذا رفضوا اإلضافة، 

وُسمعت اإلضافة يف بعض األعداد المركبة، لكن ما سمعت يف اثني عشر واثنتي 

 عشر، فهم قالوا: ال، نستثنيها ألن عشر واقع موقع النون.

قال إن عشر مضاٌف إليه أيًضا سيمنع اإلضافة؛ ألن اإلضافة ال وكذلك من 

 
ِّ

تكون بين ثالثة أسماء، قد تتعدد اإلضافة نعم، فتقول مثاًل: )باب مسجِد حي

الجزيرة( ماشي تتعدد األسماء وتتعدد اإلضافة، ما فيه إشكال، لكن أن تأيت بثالثة 

وال يجوز، فتقول مثاًل: أسماء وتجعلها كلها متضايفة على بعض، هذا ما يمكن 

 )باب المسجد الجزيرة( كلها تعدد إضافة، هذا ما يأيت.

وعلى قولهم اثنا عشر، هذا فيه النون، والنون كما تعرفون تقابل التنوين، 

 والتنوين ال يجامع اإلضافة، فهم بنوا على هذا القياس منع اإلضافة.

، كـ )عشر( يف بقية وعلى ما استظهرته من قبل من أن )عشر( يف )اثنا عشر(

األعداد المركبة، فإن اإلضافة حينئٍذ غير ممتنعة، فيصح أن تقول: )هذه ثنتا عشَر 

زيٍد، وأخذت ثنتي عشَر زيٍد، ومررت بثنتي عشَر زيٍد(، فالمسألة هنا قياسية، ليس 

 المنع لنطالب بالسماع، وإنما منعهم باألصل للقياس.
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خيرة يف باب العدد، وهو صوغ على المسألة األ ثم تكلم ابن مالك  

 :فاعٍل من األعداد، كيف تصوغ اسم فاعل من األعداد؟ فقال 

َُ إَِلاااى اااْو ََ َماااا  ََ  َوُصاااْغ ِماااِن اْمنَاااْيِن 

 

َعاااااااالَ   ََ  َعَشاااااااَرَة َكَ اِعاااااااَ  ِماااااااْن 

يقول: يجوز أن تصوغ من األعداد اسًما على وزن فاعل، وهذا الجواز يف كل  

تقول: )الواحد أو الحادي(، وتقول: )الثاين، األعداد، من واحٍد إلى عشر، ف

 والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر(.

 ثم قال:

اااا اْل َّْأنِْياااِا بِاْل َّاااا َوَمَ اااى
 َواْخ ِْماااُه َِ

 

ااااااِعالً بَِ ْيااااارِ َتاااااا  ََ ُكْر  ٌْ اااااا ََ اااااْرَ   كَّ ٌَ 

قلنا فاعاًل المصوغ من األعداد يعني  يقول: إن فاعاًل المصوغ من األعداد، إذا 

اسم الفاعل المصوغ من األعداد، يقول: إن فاعاًل من األعداد يوافق المعدود يف 

التذكير والتأنيث أيًّا كان، من الواحد إلى العشرة، فتقول: )جاء رجٌل واحٌد، 

لبيت وجاءت امرأٌة واحدة، والمرأة الثانية، والرجل الثاين، والمدرسة الثالثة، وا

 الثالث، إلى العاشر والعاشرة(.

 فالعدد إذا كان مصوًغا على وزن فاعل، فإنه يوافق المعدود مطلًقا.

 (00:34:40@) الَالب:

إذا كان على وزن فاعل نعم، أما إذا كان على لفظ العدد )واحد، اثنان،  الشيخ:

 ثالثة، أربعة(، فتقدمت أحكامه.

 ، فهذا الحكم.اآلن نقول: إذا صيغ منه على وزن فاعل

–العدد المصوغ على فاعل، أو نقول: االسم المصوغ على فاعل من العدد 

، أو فاعل المصوغ من العدد، له استعماالت عدة، كثيرة يف -كلها بمعنى واحد

فتكلم  -أرجو أن ال أتأخر يف سردها-اللغة، وقد حصروها يف سبعة استعماالت 
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 :ا  عماال  َاع  من العدىعلى 

أن ُتستعمل مفردة، كاألمثلة السابقة: )جاءين رجٌل واحد،  األول: اال  عمال

 المرأة الثانية، المدرسة العاشرة(، أن تستعمل مفردة.

أن ُتستعمل مع العشرة، نحو: )الكتاب الحادي عشر،  اال  عمال ال اين:

والمدرسة الثانية عشرة، والرجل الخامس عشر، والمرأة التاسعة عشرة(، وهكذا، 

عمل مع العشرة، فحكمها حينئٍذ حكم األعداد المركبة، يعني أهنا ُتبنى على أن تست

 فتح الجزأين.

إال أن الحادي عشر والثاين عشر ُتسّكن الياء فيهما وال ُتفتح، فهي ُتبنى على 

فتح الجزأين يف كل األعداد، تقول: )المدرسُة الحادية عشرة، التاسعَة عشرة(، 

 ، التاسَع عشر(.وتقول: )الرجُل الثالَث عشر

أما إذا كان مختوًما بياء، والمراد بذلك الحادي عشر، والثاين عشر، فحينئٍذ 

ُيبنى على السكون، تقول: )الباب الحادي عشر(، ال الحادَي عشر، )والباب الثاين 

 عشر(، ال الثاينَ عشر، وهكذا.

مسألة وأما إذا قلت: )الحادية، والثانية( بالتاء، فعلى القياس، تقول: )ال

 الحاديَة عشرة، والمسألة الثانيَة عشرة(، هذا استعمال العرب.

 (00:38:10@) الَالب:

 نعم، أنا ال أعرف أهنما ُيفتحان، هم ينصون على أهنما ساكنتان. الشيخ:

 (00:38:21@) الَالب:

ذاك يف األعداد، أما فاعل، انتهينا من حكم التذكير والتأنيث يف فاعل،  الشيخ:

 يوافق المعدود. قلنا: فاعل
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 (00:38:52@) الَالب: 

نعم، ألنه فاعل يوافق المعدود، سواًء كان مفرًدا أم كان مركًبا، يف  الشيخ:

جميع االستعماالت هذه يوافق المعدود، فإنا قلنا إن الفاعل من العدد يوافق 

 المعدود.

 (00:39:06@) الَالب:

المركب توافق أم الجزء األخير يأخذ حكم المركب، والعشرة يف  الشيخ:

تخالف؟ توافق، فتقول: )المدرسة الحادية عشرة، والكتاب الخامس عشر(، 

 ولهذا يوافق األول والثاين.

أن تستعمله مع أصله، الكالم سهل، أن  اال  عمال ال الا ل اعَ  من العدى:

تستعمله... هات أي عدد على وزن فاعل، مثل ثالث، مع أصله، ثالث مأخوذ من 

ا فتقول: )أنا ثالث ثالثة(، هذا المراد، أن تستعمله مع أصله، يعني مع ثالثة، إذً 

العدد الذي اشُتق منه، الذي صيغ منه، فتقول: )أنا ثالث ثالثٍة، أنا خامس خمسٍة، 

 أنا ثاين اثنين(، وهذا قول ابن مالك:

 َوإِْن ُتاااارِْى َبْعااااَ  الَّااااِ   ِمنْااااُه ُبنِااااا

 

 يِّنِ ُتِضاااااْ  إَِلْياااااِه ِمْ اااااَ  َبْعاااااَ  َبااااا 

يقول: إذا أردت استعماله مع ما ُبني منه، يعني إذا أردت استعماله مع ما اشُتق  

منه، ماذا تفعل؟ تضيفه إلى هذا العدد الذي اشُتق منه، فتقول: )ثالث(، ثم تضيفه 

 إلى ما اشُتق منه: )ثالث ثالثٍة(.

تعمله فماذا يكون المعنى إذا أضفته إلى أصله، هذا االستعمال أن تضيفه وتس

مع أصله، ماذا يكون المعنى؟ المعنى أنه أحد هؤالء المعدودين، أنه واحد من 

هؤالء المعدودين دون تعيين، )أنا ثالث ثالثة(، يعني أنا واحد من ثالثة، لست 

األول أو الثاين أو الثالث، ما فيه داللة على أنه األول أو الثاين أو الثالث، وإنما أنا 
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 ثالثة(، كأن تقول: أنا واحد من هؤالء الثالثة، قال تعالى: واحٌد منهم، )أنا ثالث

 يعني واحٌد من اثنين. ،[40ال وبن:] (ھ ھ ھ ھ ے ے)

 .[73الما دة:] (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ)وقال تعالى: 

مع المؤنث ماذا كنت ستقول يف هذا االستعمال؟ لو قلت: هنٌد مثاًل، تقول: 

ٍث هذا عدد، يخالف، و)هنٌد رابعُة أربٍع(، )هنٌد ثالثُة ثالٍث(، ثالثة توافق، ثال

وهكذا، إًذا فهذا هو األسلوب وهذا هو معناه، األسلوب: أن تضيفه إلى أصله، 

حكمه اإلضافة، أن تضيفه إلى أصله، معناه: أنه واحٌد من هذه الِعدة، أو من هذا 

 العدد.

مثاًل رابع، أن تستعمله مع العدد الذي قبل أصله، لو أخذنا  اال  عمال الراب :

أصله أربعة، والذي قبل أصله ثالثة، فتقول: )أنا رابُع ثالثة(، يعني هم ثالثة، وأنا 

 ماذا فعلت؟ رَبعتهم، جعلتهم أربعة، صّيرهتم أربعة.

 : وهذا هو قول ابن مالك 

 َوإِْن ُتاااارِْى َجْعااااَ  األََ اااا ِّ ِمْ ااااَ  َمااااا

 

ُحْ ااااَم َجاِعااااَ  َلااااُه اْذُ َمااااا  ََ  َُ ااااْو ََ 

ستعملت فاعل من العدد مع العدد الذي قبل أصله، كقولك: )أنا رابع فإذا ا 

ثالثة(، فله حكم وله معنى، ما معناه؟ معناه التصيير يقولون، فإذا قلت أنا رابع 

ثالثة، أي صّيرت الثالثة أربعة، )أنا خامس أربعٍة( أي صّيرت األربعة خمسة، 

 وهكذا.

اعل من العدد أن تضيفه فما والحكم؟ الحكم هنا: يقولون: يجوز لك يف ف

بعده مضاف إليه، وأن تنونه فتنصب ما بعده مفعواًل به، يجوز أن تقول: )أنا رابُع 

ثالثٍة(، على اإلضافة، ويجوز أن تقول: )أنا رابٌع ثالثًة(، إًذا الفاعل هنا، اسم 

الفاعل، أجريناه مجرى اسم الفاعل من الفعل المتصرف، وهذا هو قول ابن 
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ُح مالك:   ، يعني احكم له حكم جاعل، جاعل اسم فاعل من ْ َم َجاِعَ  َلُه اْذُ َماََ

جعل، فكما تقول: )أنا جاعل زيٍد أميًرا(، يجوز أن تقول: )أنا جاعل زيٍد( 

باإلضافة، ويجوز أن تقول: )أنا جاعٌل زيًدا( بالتنوين، وسبق ذلك يف باب إعمال 

 اسم الفاعل.

عل، )أنا رابع ثالثة(، يعني أنا ربعتهم، )أنا قالوا: ألن المعنى هنا معنى الف

خامس أربعة(، أي خمستهم، هبذا المعنى، فألن المعنى هنا معنى الفعل أخذ حكم 

 اسم الفاعل المشتق من الفعل، فجاز فيه الوجهان.

 (00:46:42@) الَالب:

هم يقولون: الفعل: خَمستهم، وابن مالك ذكر يف شرح ]التسهيل[ أنه  الشيخ:

من الواحد إلى العشرة، الفعل، وفيه خالف بين النحويين هل الفعل وارد أم وارد 

 لم يِرد.

 (00:47:03@) الَالب:

ستهم، وثلَّثتهم، وسبَّعتهم(  الشيخ: أصل الفعل بالتخفيف، أما لو قلت: )خمَّ

فحينئٍذ يقولون: إن الفعل مأخوذ من العدد، ُيسمى اشتقاق من الجامد، مثل لو 

بت الكتاب(، بّوبت مأخوذة من كلمة باب، هذا اشتقاق من الجامد، قلت مثاًل: )بوّ 

 وليست باب مأخوذة من بّوب.

كما لو قلت مثاًل: )جالس مأخوذة من جلس(، هذه نعم، مشتق، اشتققت 

جالس من جلس أو من الجلوس، بخالف )بّوبته(، اشتققت من الجامد، أو 

، فلذلك يقولون: )خمسة )عقربته، عقربت شعري( جعلته كالعقرب، ونحو ذلك

ستهم( فهذه عكست المسألة، هو صحيح تقول:  من خَمستهم(، أما لو قلت: )خمَّ

ستهم(، لكن هذا ما تقول: إن الخامس من خّمستهم، وإنما خامس من  )خمَّ
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ستهم من خامس.  خَمستهم، وخمَّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ): ومن ذلك قوله 

: إال -واهلل أعلم–افة، والمعنى طبًعا على اإلض ،[7المجاىلن:] (ٹ ٹ ٹ ٹ

 هو مصّيرهم أربعة، ومصّيرهم ستة، ماذا تقول يف أصحاب الكهف؟

 (00:48:39@) الَالب:

يعني كلبهم صّيرهم أربعة،  ،[22ال َ :] (ڃ ڃ ڃ) الشيخ:

 نعم، كذلك، يعني الكلب جعلهم أربعة، صّيرهم أربعة، نعم.

 (00:49:14@) الَالب:

 أين؟ الشيخ:

 (00:49:20@) الَالب:

 رابعهم مضاف إليه، رابعهم، هم يعود إلى ماذا؟ إلى ثالثة. الشيخ:

 (00:49:28@) الَالب:

كيف بين الثالثة واألربعة؟ هم ثالثة رابعهم، يعني الكلب جعلهم  الشيخ:

 أربعة، رابعهم يعني رابع الثالثة، هذا استعمال رابع.

 ليفيد معنى ثاين اثنين: : أن تستعمله مركًبا مع العشرةاال  عمال الفامس

أن تستعمل فاعل مركًبا، فاعل نفسه مركًبا، هات فاعل مركًبا مثل: )ثالث 

ثالثة( هذا مرّكب، تستعمله مركًبا ليفيد معنى ثاين اثنين، يعني لكي تضيفه إلى 

 أصله، ثاين اثنين أليس فاعل أضيف إلى أصله؟

ى األصل، فتقول: )أنا طيب هات اآلن فاعل مركًبا )ثالث ثالثة( وأضفها إل
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ثالث عشر ثالثة عشر(، بالمعنى السابق، يعني أنا واحد من هؤالء الثالثة عشر، لو  

أهنم ثالثة تقول: )أنا ثالث ثالثة(، أصحابك ثالثة عشر ماذا تقول؟ تقول: )أنا 

 ثالَث عشر ثالثَة عشر(

 (00:51:25@) الَالب:

أنا ثالَث عشر ثالثَة عشر(، ثالث قلنا المرّكب ُيبنى على فتح الجزأين ) الشيخ:

عشر: هذا اسم الفاعل مركًبا، أضفه إلى العدد ثالثة عشر، أي أنه واحد من ثالثة 

 عشر.

، -أن تأتا با م ال اع  مركًبا مم تضي ه إلى أصله-ولك يف ه ا اال  عمال 

 لك مالمن أوجه مس عملن:

 :شر، ثم تضفه إلى أن تأيت باسم الفاعل مركًبا، مثل: ثالث ع الوجه األول

أصله، ما أصل ثالث عشر؟ ثالثة عشر، فاألول أن تأيت بالمركبين كاملين، يعني 

تأيت بأربعة ألفاظ وكلها مبنية عل الفتح، فتقول: )أنا ثالَث عشر ثالثَة عشر(، وهذا 

 قول ابن مالك:

 َوإِْن َأَرْىْ  ِمْ ااااااااَ  َمااااااااانِا اْمنَااااااااْينِ 

 

ًبااااااااااا َِجاااااااااااَم بَِ ااااااااااركِيَبينِ    ُمَركَّ

 الرتكيب األول كلمتان، والرتكيب الثاين كلمتان، أربعة ألفاظ مبنية. 

 :أن تقول: )أنا ثالُث ثالثَة عشر(، فتحذف الِعقد من الرتكيب  الوجه ال اين

األول، فُتعرب الوصف؛ ألن الوصف حينئٍذ زال عنه الرتكيب، فيعود إلى 

ة عشر، أنا تاسُع تسعة عشر(، اإلعراب، فتقول: )أنا ثالُث ثالثة عشرة، أنا رابُع ثالث

وهذا هو األكثر يف االستعمال، األكثر يف االستعمال هكذا، وبعض النحويين أنكر 

 االستعمال األول كثعلب، لكن الجمهور على جوازه، وهذا هو قول ابن مالك:

ااااااااااعالً بِحاَل ياااااااااِه َأِضااااااااا  ََ  َأو 

 

اااااَب بَِماااااا َتنْاااااِو  َيِ اااااا   إِلاااااى ُمَركَّ
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، يقول: إذا أردت أن تركب الوصف مع أصله، أو جئ يقول: أو جئ بالوصف

بالوصف وحده، وهو فاعل، دون الِعقد، بحالتيه وهما التذكير والتأنيث، ماذا 

تفعل به، إذا أتيت بفاعل وحده دون الِعقد؟ أضفه إلى أصله، المركب الثاين، 

أربعة فتقول: )أنا رابُع( وتحذف العقد، وتأيت باألصل )أربعة عشر(، )أنا رابع 

 عشر(.

  ،االستعمال الثالث أن تقول: )أنا ثالُث عشر(، حذفت من األول الِعقد

 وحذفت من الثاين النّيف، وكيف تنطق؟ ماذا تقول؟

 لك ذينئَ  يف ه ا الوجه مالمن أل اظ:

 )أنا ثالُث عشٍر(. إعرابَما، َ فول: -

 إعراب األول وبناء الثاين نحو: )أنا ثالُث عشَر(. ال اين: -

 بناؤهما )أنا ثالَث عشَر(. :ال الا -

 على بناؤهما، وهو الثالث، سوى األوجه هذه من يذكر لم ابن مالك 

 :قال ألنه األلفية ظاهر

 َوَ ااااااَع االْ ااااا ِْ نَا بَِحااااااِى  َعَشاااااَرا

 

  ِْ  َوَنْحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِو

مازال يتكلم يف المسألة، يقول: شاع أن تستغني بحادي عشر، األصل: حادي  

األول الِعقد، فصارت حادي، وحذف من الثاين عشَر أحد عشَر، فحذف من 

النّيف، فصارت: عشر، فصارت: حادي عشر، أي شاع االستغناء بحادي عشر عن 

 الرتكيبين )حادي عشر أحَد عشر(.

أما وجه: )أنا ثالُث عشٍر(، ووجه )أنا ثالُث عشَر(، إعراهبما، أو إعراب األول 

هما بغيرهما، لوجود اإلعراب، مما يدل وبناء الثاين، فال إشكال فيهما، لعدم التباس

على أن المراد ليس العدد المركب، لو قلت: )أنا ثالُث عشٍر(، لن يلتبس بقول: 
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)أنا ثالَث عشَر(؛ ألن ثالَث عشَر البد من بنائه على فتح الجزأين، فإذا قلت: )أنا  

ثالُث عشٍر( علمت أن مرادك ليس العدد المركب، وإنما مرادك عدد مركب 

 ف إلى عدد مركب، ثم حذفت من األول الِعقد، وحذفت من الثاين النّيف.مضا

وكذلك لو قلت: )أنا ثالُث عشَر(، اإلعراب يدل على ذلك، اإلشكال يف 

قولهم: )أنا ثالَث عشَر(، الوجه الثالث بناؤهما، )أنا ثالَث عشَر(، هو نفس اللفظ 

، نّكرة، ثالَث عشَر، يف يف العدد المركب، ثالَث عشَر، لو قلت: الثالَث عشرَ 

 التعريف: الثالَث عشر، ويف التنكير: ثالَث عشَر، فصار اللفظ واحًدا بينهما.

فلهذا أنكر كثير من النحويين هذا الوجه، ومن جّوزه جّوزه بشرط عدم اللبس، 

إذا كان الكالم واضًحا وهناك قرائن تدل عليه فيجوز، وإال فاألصل أنه ال يجوز 

 ن لفظه هو لفظ العدد المركب.بسبب اللبس؛ أل

وهو يسير على نفس الرتتيب السابق، السادس: أن  اال  عمال الساى :

تستعمله مركًبا مع العشرة ليفيد معنى )ثالث أربعة(، يعني تصيير العدد إلى العدد 

األعلى، لكي يفيد معنى التصيير، يعني أنه رفع العدد من العدد األقل إلى العدد 

نا قبل قليل يف األعداد المفردة، لو قلت: )أنا رابع ثالثة(، يعني أنا األكثر، كما قل

 صّيرهتم أربعة بعد أن كانوا ثالثة، هذا يف األعداد المفردة.

 يف األعداد المركبة...

 (01:00:40@) الَالب:

لو قلت: أنا رابع ثالثٍة، ما معنى أنا رابع ثالثة؟ يعني أنا الرابع الذي  الشيخ:

 ة، كانوا ثالثة أنا جعلتهم أربعة.صّيرهتم أربع

 لكن إذا كنت أريد أن أقول: أنا الثالث من أربعة. الَالب:

 شيء آخر هذه، معنى آخر. الشيخ:
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 (01:01:07@) الَالب:

ال، نحن نتحدث اآلن على فاعل، يقول: أن تستعمله مركًبا مع  الشيخ:

ضيفه على معنى العشرة، أن تركبه مع العشرة، تقول: )أنا ثالَث عشر(، ثم ت

التصيير، يعني تضيفه إلى العدد الذي قبل أصل... فتقول: )أنا ثالث عشر اثني 

عشر(، )أنا خامَس عشر أربعَة عشر(، يعني أنا الذي رفعت عددهم من ثالثة عشر 

 إلى أربعة عشر.

 (01:01:59@) الَالب:

عاين ال، لو قلت ذلك، هذا خطأ، رابَع ثالثٍة، فلهذا قلت لكم الم الشيخ:

المرتتبة، يعني اآلن سننقل للرتكيب ما قلناه قبل قليل يف اإلفراد، فيكون المعنى 

معنى التصيير، أي معنى الفعل، وهو الجعل، يعني أن ترفع العدد من العدد األقل 

إلى العدد األكثر، فتقول: )أنا رابَع عشر ثالثة عشر(، يعني أنا الذي رفعتهم من 

 وكي  تنَفَا ذينئَ ؟ ثالثة عشر إلى أربعة عشر،

 لك وجَان:

أن ُتبقي الرتكيبين كما هما، أربعة ألفاظ مبنية على الفتح،  الوجه األول: -

 فتقول: )أنا رابَع عشَر ثالثَة عشر(.

أن تحذف الِعقد من الرتكيب األول، وُتعرب الوصف،  والوجه ال اين: -

 وُتعرب اسم الفاعل، فتقول: )أنا رابُع ثالثَة عشر(.

ن الباقيان ال يتأتيان هنا، قبل قليل ذكرنا ثالثة أوجه، والثالث والوجها

الضعيف، هنا ما يتأتى، قالوا: لك أن تأيت باأللفاظ أربعًة مبنيًة على الفتح، أو لك 

 أن تحذف الِعقد من الرتكيب األول.

 (01:03:58@) الَالب:



 

 
e 

g h 

f  464 
 شرح ألفية ابن مالك

ول فتقول: تقول: أنا رابَع عشر ثالثة عشر، أو أن تحذف الِعقد من األ الشيخ: 

)أنا رابُع ثالثة عشر(، فإذا حذفت الِعقد فقلت: )أنا رابُع ثالثَة عشر(، لك أن تنّون 

 ولك أن تضيف، فتقول: )أنا رابُع ثالثة عشر، وأنا رابٌع ثالثة عشر(.

 أن تستعمله مع ألفاظ العقود: :-وهو األخير–اال  عمال الساب  

شرون، والثاين والعشرون وهذا واضح، أن تقول: )الكتاب الحادي والع

 والثالث والعشرون، إلى التاسع والتسعين(.

وتقول: )المدرسة الحادية والثالثون، والثانية والثالثون والثالثة والثالثون إلى 

التاسعة والتسعين(، أن تستعمل اسم الفاعل مع ألفاظ العقود، وهذا هو قول ابن 

 مالك:

ُكَرا ِعْشرِْينَ  َوَ ْبَ    ٌْ  ا

َِ اْلَعااااَدىْ َوَبابِاااا  ِه اْلَ اِعااااَ  ِمااااْن َلْ اااا

 

 بَِحاَلَ ْيااااااااااِه َ ْبااااااااااَ  َواَو ُيْعَ َمااااااااااْد  

يقول: اذكر الفاعل المصوغ من العدد، اذكره قبل عشرين وبابه، يريد إخوان  

عشرين، يعني ألفظ العقود، بحالتيه أي التذكير والتأنيث، كيف تذكر فاعل مع 

ل واٍو، يريد أن يقول إن العطف هنا ال ألفاظ العقود؟ يقول: قبل واٍو، اذكره قب

 يكون إال بالواو، وال يكون ببقية حروف العطف.

)الخامس والعشرون(، ما تقول: الخامس ثم العشرون، العرب لم تستعمل 

 هنا إال حرف العطف.

هذه االستعماالت التي تحتاج إلى كالم ولها أحكام، أما إذا قلت مثاًل: )أنا 

الُث خمسٍة(، هذا معناه الوصفية، وهو المعنى األصلي السم خامُس سبعٍة، أو أنا ث

الفاعل، اسم الفاعل أنه يعني تتصف هبذا األمر، وليس لك حينئٍذ إال اإلضافة؛ ألنه 

ليس على معنى الجعل، ليس على معنى التصيير، وإنما تقول أنا واحٌد منهم 
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بعة إال أنني متصٌف هبذا الوصف، )أنا خامس سبعة(، يعني أنا واحد من الس

 الخامس.

 :هناك ملحوظات سريعة فقط منر عليها 

أن بعض األلفاظ تلزم لفظها وال تتأثر  الفالصن من ذيا ال  كير وال أنيا:

 بالمعدود، وهي: نّيف، والمائة واأللف وما يف حكمهما، وألفاظ العقود.

ثنان، وبعض األعداد توافق المعدود يف التذكير والتأنيث، وهي: الواحد واال

 وفاعل المصوغ من العدد، والعشرة يف العدد المركب.

وبعض األعداد تخالف المعدود وهي: الثالثة إلى العشرة؛ ألهنا مفردة، أما إذا 

 كانت مركبة ذكرناها قبل قليل يف األعداد التي توافق.

 ومن ذيا ال مييز: 

العشرة تمييزه الواحد واالثنان ال تمييز لهما، والعدد المفرد من الثالثة إلى 

جمٌع مجروٌر باإلضافة، والعدد المركب تمييزه مفرٌد منصوب، وكذلك ألفاظ 

 القعود تمييزها مفرٌد منصوب، والمائة واأللف تمييزها مفرٌد مجروٌر باإلضافة.

: أن التمييز يف األعداد دائًما -وقد أشرنا إليها من قبل–من قواعد تمييز العدد 

ددت األعداد، فأنت تقول: )خمسُة رجاٍل(، فرجاٍل لألخير، وهذا يظهر إذا تع

تمييز لخمسة، فإذا قلت: )خمسة وعشرون(، تجعل التمييز لخمسة أم عشرين؟ 

 لعشرين تقول: )خمسٌة وعشرون رجاًل(، كما تقول: )عشرون رجاًل(، نعم.

 (01:09:28@) الَالب:

ة هي كلمة واحدة على سبيل العطف، خمسة وعشرون، جاءك خمس الشيخ:

 وعشرون، لكن التمييز تجعله أليهما؟ لألخير )خمسة وعشرون رجاًل(.
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طيب لو قلت )خمسة وعشرون ومائة(، لمائة، أيًضا تقول: )خمسة وعشرون  

 ومائة رجٍل(.

طيب إذا قلت: )مائة وخمسة وعشرون(؟ رجاًل، لو قلت: )مائة وخمسة(؟ 

ا رجٍل تمييز لمائة، رجال، )مائة وخمسة رجال(، لو قلت: )خمسمائة رجٍل(، قلن

 ومائة تمييز لخمس.

مما يذكره النحويون يف آخر باب العدد، لهم عادة أهنم يتكلمون يف آخر باب 

نلخصها بسرعة، ولن نطيل فيها؛ ألهنا  مسألن ال اريخ،العدد على مسألة يسموهنا 

 ليست من المسائل النحوية، لكنها عادة العرب يف التأريخ:

ون بالليالي ال باأليام، ألن الليل عندهم أسبق من ملخصها أن العرب يؤرخ

 النهار، ألن شهورهم قمرية، والشهر القمري ليلته تسبق هناره.

فلهذا يقولون يف الليلة األولى، لو أرادوا أن يؤرخوا ألمٍر حدث يف الليلة 

 األولى، يقولون: )حدث ألول ليلٍة منه، أو حدث لغّرته، أو لُمهّله، أو لمستهّله(.

من الليلة الثانية إلى الليلة الرابعة عشرة، يقولون: )خلت(، فيقولون: حدث و

 لليلٍة خلت، يعني يف الثاين.

 (01:11:54@) الَالب:

نعم، الليلة األولى قلنا يقولون: يف أول ليلة، أو يف مهله أو مستهله، فإن  الشيخ:

خلتا، أو لثالٍث  مضت ليلة وحدث األمر يف الثاين قالوا: لليلٍة خلت، أو لليلتين

خلون )الرابعة، نعم(، إًذا فليلٍة خلت، وليلتين خلتا، طيب من الثالثة، يقولون: 

 )لثالٍث خلون، وأربٍع خلون، وتسٍع خلون، وعشٍر خلون(.

 (01:12:45@) الَالب:
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 الثالثة: )ثالٍث خلون إلى عشٍر خلون(. الشيخ:

 (01:12:54@) الَالب:

الحادية عشرة، إلى الرابعة عشرة، رجعوا إلى نعم، فإذا وصلوا إلى  الشيخ:

خلت، فيقولون: إلحدى عشرة ليلة خلت، وأربَع عشرة ليلة خلت، فإذا وصلوا 

إلى ليلة المنتصف قالوا: حدث لليلة المنتصف، أو للنصف منه، أو النتصافه، 

 ويجوز أن تقول: )حدث لخمس عشر خلت أو بقيت(.

 (01:13:47@) الَالب:

 ال يحسبوهنا؟لماذا  الشيخ:

 (01:14:00@) الَالب:

طيب، خمسة عشر، قالوا: حدث لخمس عشرَة ليلة خلت أو بقيت،  الشيخ:

فإذا تجاوزنا ذلك، من الليلة السادسة عشرة إلى التاسعة والعشرين قالوا: بقيت، 

يعني عكسوا بعد ذلك األعداد، صاروا يعكسون، فيقولون: )ألربَع عشرَة ليلًة 

 على الشهر أربَع عشرة ليلة وينتهي. بقيت(، يعني بقي

 (01:14:50@) الَالب:

ال، أربَع عشرَة ليلًة بقيت، إلى إحدى عشرَة ليلًة بقيت، فإذا بقي عشر  الشيخ:

ليال، قالوا: )حدث لعشٍر بقين(، فأتوا بنون النسوة، )لعشٍر بقين، لتسٍع بقين، 

ثم )لليلٍة بقيت(، لليلة تسٍع  لثماٍن بقين( إلى )لثالٍث بقين(، ثم )لليلتين بقيتا(،

 وعشرين.

يبقى ليلة الثالثين، يقولون: )حدث ألخر ليلٍة منه، أو لَسراره، أو لَسرره(، هذا 

يف الليلة األخيرة، طيب ويف النهار األخير، آخر هنار، يعني آخر يوم، يقولون: 
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 )حدث آلخر يوٍم منه، أو لسلخه أو النسالخه(. 

 خلون(، و)بقيت بدل بقين(.ويصح أن يقال: )خلت، بدل 

المتعارف عليه عند العرب الفصحاء، يف الجاهلية ويف  ك  ٌلك على األَص ،

صدر اإلسالم، ولو قيل: )حدث يف الخامس والعشرين، أو حدث يف أول الشهر، 

أو يف آخر الشهر(، فكل هذا صحيٌح جائز ال بأس به وال إشكال، وإنما نتكلم على 

عند العرب قبل إيجاد التاريخ، واالتفاق على مبدأ التاريخ ما كان متعارًفا عليه 

 ونحو ذلك.

بعد أن اتفق المسلمون على التاريخ وتحددت األمور، صارت الدقة يف أن 

 يقولوا: )يف الخامس والعشرين، يف السادس والعشرين(.

فهذا ما تيسر يف هذا الباب، باب العدد، وبه ننتهي من الكالم على باب العدد 

 الحمد. وهلل

 واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس التاسع عشر بعد املائة
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين. 

 أما بعد...

ة للعشرين من فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، نحن يف ليلة اال ثنين المتمَّ

شهر صفر من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائٍة وألف يف جامع الراجحي يف حي 

الدرس التاسع عشر بعد  -بحمد اهلل وتوفيقه-الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد 

 [ عليه رحمة اهلل. أل ين ابن مالكالمائة من دروس شرح ]

مسألٍة ذكرناها يف الدرس الماضي  وقبل أن أبدأ درس الليلة أحب أن أنبِّه على

–ثم إين بحثتها فبان لي فيها غير ما قلت؛ وهي تتعلق بالحادي عشر والثاين عشر 

ب فقلنا يف الدرس الماضي: ليس  -أي: بالمصوغ من العدد على وزن فاعل إذا ُركِّ

فيه إال السكون، وهذا الذي تذكره بعض الكتب، لكنني عندما عدت إلى الكتب 

[ يف شرح التسهيل ألبي حيَّان، وهو أكرب كتاب يف ال  يي  وال  مي كـ ] المتوسعة

 أي الفتح والسكون. -النحو، ذكر فيه أن األمرين جائزان 

ب وكان آخره ياًء  يعني الحادي عشر -فذكر أن المصوغ من اسم الفاعل إذا ُركِّ

الباُب  ففيهما الفتح والسكون، فتقول: الباُب الحادَي عشر أو -والثاين عشر

الحادي عشر، أما الفتح فظاهر على األصل؛ ألن األصل يف األعداد المركبَّة: البناء 
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على فتح الجزأين، وأما السكون: فهو للتخلص من المتحركات فيما هو كالكلمة؛  

يجعل كلمتين يف حكم كلمٍة واحدة، فللتخلص من  -كما تعرفون-ألن الرتكيب 

نوه إذا اتصلت بضمير  "ذهَب "كما فعلوا ذلك يف  هذه المتحركات المتتابعة سكَّ

. أما ما سوى ذلك من "ذهَبُت "وال يقولون  "ذهْبُت "رفٍع متحرك، فيقولون: 

بة فليس فيها إال فتح الجزأين؛ كالحاديَة عشَرة، والثانيَة عشرة،  األعداد المركَّ

ل والخامسَة عشرة، والخامْس عشر، إلى آخره. فأحببت أن أنبه على ذلك يف أو

 الدرس. 

 فهو يف  أما ىر  الليلن؛

 باب )كم وكأيِّن وكذا(

اقتداًء بالنحويين، وهذا  "العدد"بعد باب  وهذا باٌب ذكره ابن مالك 

 . )كنايا  العدى(أو  )كناين العدى(الباب يسميه النحويون باب 

 . )كم، وكأيِّن، وك ا(فالعدد ُيكنى عنه يف ثالثة أسماء، وهي: 

اسٌم غير صريح يف التعبير عن المعنى؛ كالكناية التي يف  هو ومعنى كناين:

د هبذه األسماء  )كم، البالغة، معروفة، فُيَكن عن عدٍد ُمبهم مجهول غير محدَّ

يف شرح أبيات  -إن شاء اهلل-، ولها كالم وأحكاًما تفصيلية ستأيت وكأيِّن، وك ا(

 ابن مالك. 

  ال َيَا:عفد ه ا الباب يف أربعن أبيا ،    ابن مالك

اِم َكاْم بِِمْ اِ  َماا746 ََ ا االْ ا ِْ 
 .َميِّْز َِ

 

 َميَّااْزَ  ِعْشاارِْيَن َكَ ااْم َ ْفًصااا َ ااَما 

ُْ ِماااْن ُمْضاااَمَرا747   .َوَأِجاااَزاْن َتُجااارَّ

 

ااااَرا  ََ  َولَِيااااْت َكااااْم َذااااْرَخ َجااااُر ُمْ 

 748 ْْ ا ُمْفبِااااَرًا َكَعَشااااَر ََ  .َواْ ااااَ ْعِمَلنْ

 

ْْ َأْو ِماَ ااااااَن َكَ ااااااْم رِ    َجااااااال َأْو َمااااااَر

 .َكَ اااْم َكاااَأيِّْن َوَكاااَ ا َوَينَْ ِصاااْب 749 

 

ْياااِن َأو بِاااِه ِصاااْ  ِماااْن ُتِصاااْب   ٌَ  َتِميِْياااُز 
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الخربية، وجعل بيًتا لـ  )كم(االستفهامية، وجعل بيًتا لـ  )كم(فجعل بيتين لـ 

 . )كأيِّن وك ا(

اٌت عن عدٍد يعني كناي-كنايات عدد  )كم، وكأيِّن وك ا(وألن هذه األسماء 

فتأخذ حكم األعداد؛ فال بد لها من تمييز، وكلها أسماء؛ ألدلة، من  -مجهول

 أوضحها: دخول حرف الجر عليها. 

 ويف كم كتاٍب قرأت؟  "فتقول: بكم رياٍل اشرتيت هذا؟

ونحو  "فوق كم سطٍح رقيت؟"وتقع مضاًفا إليها؛ كاألسماء فتقول مثاًل: 

 ذلك. 

  َ كر أنَا نوعان: با )كم(  بدأ ابن مالك

  . ا   َامين 

  .وخبرين 

 االستفهامية فقال: )كم(وبدأ بـ 

امِ  َِا َميِّزْ  ََ  َ َما َ ْفًصا َكَ مْ  ِعْشرِْينَ  َميَّْزَ   َما بِِمْ  ِ  َكمْ  االْ  ِْ 

ُْ  َوَأِجَزانْ  َرا َجرُ  َذْرَخ  َكمْ  َولَِيْت  ُمْضَمَرا ِمنْ  َتُجرَّ ََ  ُمْ 

قلياًل كان أم -امية؛ فُيستفهم هبا عن عدٍد مبهم تأيت استفه )كم(: يقول 

وال بد لها حينئٍذ من تمييز، نحو: كم درهًما عندك؟ كم رجاًل أكرمت؟  -كثيًرا

 وهكذا. 

ويجوز أن ُيحذف تمييزها إن كان معلوًما على قاعدة الحذف العامة، نحو 

مييز هنا قولك: كم صمت؟ تريد... يعني كم... ال شك أنه: كم يوًما صمت؟ فالت

 معلوم فجاز حذفه. 
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وكقولك لرجٍل ينتظر ضيوًفا: كم جاء؟ يعني: كم ضيًفا جاء؟ وهكذا. فكل  

 يجوز حذفه.  -كما تعرفون-معلوٍم 

  وما تمييزها؟ ما نوع تمييزها؟ 

 ل مييز )كم( اال   َامين ذال ان: نقول: 

 : َيجوز يف تمييزها وجَانإذا لم ُتسبق بحرف جر،  الحالن األولى:

 : أن يكون مفرًدا منصوًبا. األول -

كقولك: كم رجاًل؟ كم كتاًبا؟ كم دولًة؟ كم ريااًل؟ وهكذا،  -وهذا هو األكثر

وهو حينئٍذ كتمييز ماذا من األعداد؟ كتمييز عشرين، أي: كتمييز ألفاظ العقود، 

بة، وكتمييز األعداد المتعاطفة؛ كلها مفرٌد منصوب، وهذا  وكتمييز األعداد المركَّ

 : و قول ابن مالك ه

اِم َكاااْم بِِمْ اااِ  َماااا ََ اااا االْ ااا ِْ 
 َميِّاااْز َِ

 

 َميَّاااااااااااااااااااااْزَ  ِعْشااااااااااااااااااااارِْينَ  

 يعني: ميِّزها بمفرٍد منصوب، ثم ذكر مثااًل لذلك فقال:  

 كم  فًصا  ما

أن تجر التمييز بـ  -أي إذا لم ُتسبق كم بحرف جر-ويجوز يف هذه الحالة 

معك؟ كم من ضيٍف حضر؟ إال أن هذا قليل، ظاهرة، فتقول: كم مِن رياٍل  "مِن"

 نصبه.  -كما سبق-واألكثر 

 بحرف جر.  )كم(إذا ُسبقت  الحالن ال انين ل مييز )كم( اال   َامين: -

 كأن تقول: بكم؟ يف كم؟ على كم؟ إلى كم؟ وهكذا؛ ففي تمييزها ثالثة أوجه: 

 ل: األول: أن ي ون م رًىا مجروًرا، وه ا هو األك ر واألذسن، تفو

 ب م ىرهَم ا  ريت ه ا؟ 
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 يف كم ك اَب  رأ ؟ 

 على كم رجَ  اع مد ؟ وه  ا. 

 والوجه ال اين: أن ي ون م رًىا منصوًبا، كا لو لم ُتسبق بحرخ جر، تفول: 

 ب م ىرهًما ا  ريت؟ 

 ويف كم ك اًبا  رأ ؟ 

 وعلى كم رجاًل اع مد ؟ 

 بكم درهًما اشرتيت هذا؟ فيكون تمييًزا منصوًبا. 

ظاهرة، فتقول: بكم من رياٍل  "مِن"أن يجر بـ  لحالن ال ال ن لل مييز هنا:ا

اشرتيت كذا؟ وعلى كم من رجٍل اعتمدت؟ وهذا الوجه قليل، بكم من رياٍل 

اشرتيت كذا وكذا؟ قلنا: هذا الوجه قليل، وقيل: ضعيف، وذلك عندما تجمع بين 

لوجه مختلٌف فيه؛ فبعضهم بعدها قبل التمييز، هذا ا "مِن"و )كم(حرف الجر قبل 

 يقول: إنه ضعيف، وبعضهم يقول: إنه جائٌز قليل. 

وقد عرفنا أن األكثر واألحسن يف هذه الحالة: أن يكون تمييزها مفرًدا 

 مجروًرا، فتقول: بكم رياٍل؟ وهذا هو قول ابن مالك: 

ُْ ِمااااااْن ُمْضااااااَمَرا  َوَأِجااااااَزاْن َتُجاااااارَّ

 

ااااَراَولَِيااااْت َكااااْم َذااااْرَخ َجااااُر ُم ْ   ََ 

فأِجز أن  -بحرف جر )كم(يعني إن ُسبقت -حرف جر  )كم(يقول: إذا وليت  

فإن التمييز  "بكم"بحرف جر كقولك  )كم(، إذا ُسبقت )من مضمرا(تجر التمييز 

يعني المسألة جائزة ليست واجبة، ماذا  )أجز(يجوز فيه أكثر من وجه؛ ألنه قال: 

يعني محذوفة، فتقول: بكم رياٍل؟ هذا  ()ِمن مضمرايجوز فيه؟ أن تجر التمييز بـ 

 يجوز. 
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 ما الذي يجوز أيًضا؟ قلنا: يجوز النصب؛ بكم ريااًل على األصل.  

 والوجه الثالث المختَلف فيه: أن تجمع بين حريف الجر بـ كم من رياٍل. 

 االستفهامية.  )كم(هذا ما يتعلق بـ 

 الخربية، فقال: )كم(إلى   مم ان ف  ابن مالك

ْْ َواْ ااااااا ا ُمْفبِاااااااَرًا َكَعَشاااااااَر ََ  َ ْعِمَلنْ

 

  ْْ  َأْو ِماَ ااااااَن َكَ ااااااْم ِرَجااااااال َأْو َمااااااَر

الخربية ال ُيستفهم هبا؛ فليس لها جواب، ولكنها ُيخرب هبا عن معدوٍد  )كم(  

 كثير ولكنه مجهول، يستعملها من يريد االفتخار والتكثير ونحو ذلك. 

نحو: كم أٍخ لك لم تلده أمك. التمييز وألهنا كنايٌة عن عدد ال بد لها من تمييز، 

 . "أخٍ "

االستفهامية إذا كان معلوًما، نحو  )كم(ويجوز حذف التمييز هنا كما قلنا يف 

ره بما يناسب، كأن تقول: كم رجاًل  قولك لكريم: كم أكرمت وكم أعطيت. تقدِّ

 أعطيت. أو كم مااًل أعطيت. ونحو ذلك. 

 وكقول الشاعر: 

 ا لااو رعااتكاام هااو  الباا   ن وً اا

 

 منبً ااااااا خصااااااًبا ل اناااااات جااااااوهرا 

يعني: كم نفًسا طواها  "طوى البؤس نفوًسا"ثم أتى بجملة فعلية:  )كم(  

 منبًتا خصًبا لكانت جوهًرا. البؤس لو رعت

 (@00:15:52) هالب:

 . "كم نفسٍ "كم نفٍس. نعم، أحسنت! يعني  الشيخ:

  وما تمييزها؟ 
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 نوع تمييزها: 

يكون مفرًدا مجروًرا باإلضافة، هذا هو األكثر واألحسن، أن  يجوز يف تمييزها:

نحو: كم أٍخ لك لم تلده أمك. المعنى؟ ما معنى كم أٍخ لك لم تلده أمك؟ يعني: 

خربية؛ ألهنا من باب  )كم(لك إخواٌن كثيرون لم تلدهم أمك؛ فلهذا نقول: إن 

لك إخواًنا اإلخبار، ليست من باب االستفهام وهو إنشاء، إخبار؛ ُأخربك أن 

 كثيرين. 

ومن ذلك أن تقول: كم رياٍل أنفقت فيما ال ينفع. كأن تقول: كم وقٍت ضاع 

 بال فائدة. 

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 كااااااام  اااااااامَت لاااااااا إن هلاااااااك

 

 ْ  ُ  و ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  هلل ىرُّ

 يعني: أن الناس يختلفون فيه من شامٍت ومن ُمثٍن.  

 وكقول اآلخر: 

 كااااام نعماااااَن ال تسااااا ف  بشااااا رها

 

 يف هاااااااااا الم اااااااااارْ كامنااااااااان هلل 

يريد أن يقول: إن كثيًرا من المكاره التي يظنها اإلنسان من المكاره يف طيها  

 نعٌم ال تستقل بشكرها؛ لِعظمها. 

 أن يكون مجروًرا مفرًدا. َاألك ر يف تمييز )كم( الفبرين: إذن.. 

لك  كم إخوانٍ "أن يكون مجروًرا مجموًعا؛ كقولك:  الوجه ال اين يف تمييزها:

يجوز يف التمييز: أن يكون مفرًدا مجروًرا، أو جمًعا مجروًرا.  "لم تلدهم أمك.

 ومن ذلك قول الشاعر:

 كاااااااام ملااااااااوَك باااااااااى مل َاااااااام

 

 ونعاااااااااااايم  ااااااااااااو َن باااااااااااااىوا 
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 تمييز )كم( الفبرين ي ون على ذال ين:  

يكون كتمييز األعداد المفردة؛ كخمسٍة وعشرة، وهو مجروٌر الحالن األولى: 

وتارًة يكون كتمييز مائٍة وألف، وهو  "عشرة رجاٍل، كم رجالٍ "ل: مجموع، تقو

 . "مائٍة رجل وكم رجلٍ "مجرور ومفرد، تقول: 

 ولذلك قال ابن مالك كما سبق: 

 ْْ ا ُمْفبِاااااااَرًا َكَعَشاااااااَر ََ  َواْ اااااااَ ْعِمَلنْ

 

 َأْو ِماَ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانَ  

 يعنا تمييزها يف اال  عمال:  

 عداى الم رىة. أ : ك مييز األ–إما أن ي ون ك مييز عشرة  -

 أو كمييز الما ن واألل  إٌا كانت لإلخبار.  -

 )كم(مثاٌل لـ  )كم رجاَل(، قوله: )ك م رجاَل أو مرْ(ثم مثَّل على ذلك بقوله: 

 الخربية، وتمييزها مجروٌر مجموع. 

 تمييٌز لها، وتمييزها مجروٌر مفرد.  )كم مرْ(وقوله: 

غة: امرأة، ومرأة، ومره؛ كلها واردة ، يقال يف الل"امرأة"أصلها  )مرْ(وقوله: 

، ثم بعد ذلك "مرأة"، ثم إن العرب تقول: "امرأة"يف اللغة، األصل: األول 

فون  تخفيًفا قياسيًّا بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الساكن قبلها،  "مرأة"يخفِّ

 . )مرْ(فيقولون: 

ألنه واضح، الخربية وجٌه ثالث، لم يذكره ابن مالك؛  )كم(ويجوز يف تمييز 

ظاهرة؛ كأن تقول: كم من أٍخ  "مِن"لكن ال بد من النص عليه؛ وهو: جر تمييزها بـ 

حب خب مب ىب يب جت حت خت )لك لم تلده أمك، ومن ذلك قوله تعالى: 

  .[26النجم:] (مت
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والتمييز  )كم(والتمييز، فإن ُفصل بين  )كم(كل ذلك إذا لم ُيفصل بين 

 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)وله تعالى: بفاصل، ٌجرَّ التمييز بمن ظاهرة، كق
ۆ ۈ )أي: كم من جناٍت وعيوٍن تركوها، وكقوله تعالى:  [25الدخان:]

ٻ ٻ )أي: كم من قريٍة أهلكناها، وكقوله تعالى:  [58الفصص:] (ۈ ٴۇ

 (گ گ گ ڳ ڳ ڳ)وكقوله:  ،[211البفرة:] (پ پ پپ
 .[112الم منون:]

التمييز حينئٍذ ُيجر بـ  والتمييز بفاصل، إذا ُفصل بفاصل، فإن )كم(وهكذا بين 

 . "من"

نثير أيًضا بيًتا مشهوًرا عند النحويين يقع فيه الخالف كنحو هذا، وهو قول 

ام بن غالٍب التميمي وهو يهجو جريًرا، فيقول له:   الفرزدق همَّ

 كاااام عمااااَن لااااك يااااا جرياااار وخالاااانَ 

 

 َااادعام  اااد ذلبااات علااااَّ عشاااار  

-وأغنياء، وأن قوم جرير كانوا فقراء  يهجوه؛ ألن الفرزدق وقومه كانوا أسياًدا 

اٍت كثيرة  -وهم كذلك وكانوا يخدمون عند الفرزدق وقومه، فيقول: إن عمَّ

 "وخاالٍت كثيرة لك يا جرير قد حلبت عشاري علي، قوله: 
ّ

يدل على  "حلبت علي

 . "حلبت لي"اإلكراه، بخالف ما لو قال 

 و د جام البيت برواي ين: 

ةٍ خالٍة وع"بجر  األولى: حينئٍذ خربية والمعنى واضح، وهو الذي  )كم(، فـ "مَّ

 قلناه قبل قليل. 

ًة لك يا جرير وخالةً " وجام  رواين  أخر  بالنصب: ، وحينئٍذ اختلف "كم عمَّ

حينئٍذ استفهامية استفهاًما غير حقيقي، وإنما  )كم(النحويون والجمهور: على أن 

مي؛ كأنه يقول لي: أخربين اتك وخاالتك  هو استفهاٌم هتكُّ يا جرير عن عدد عمَّ
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 الاليت خدمنني؛ فقد نسيت ذلك لكثرهتن.  

هو أيًضا ال يريد العدد، يعني ال يريد جرير يقول له خمٌس وستون أو ثالثون، 

وإنما أتى بالكالم على سياق االستفهام، ال من باب االستفهام الحقيقي وإنما هو 

مي. من باب االستفهام التقريعي، من باب االست  فهام التهكُّ

إلى )كأيِّن وك ا( يف البيت األخير،   مم بعد ٌلك ين ف  ابن مالك

 َيفول:

 َكَ ااااااْم َكااااااَأيِّْن َوَكااااااَ ا َوَينَْ ِصااااااْب 

 

ْياااِن َأو بِاااِه ِصاااْ  ِماااْن ُتِصاااْب   ٌَ  َتِميِْياااُز 

يف الكناية عن عدٍد ُمبهم، إال أهنا  )كم(مثل  )كأيِّن وك ا(: إن يقول  

 )كأيِّن وك ا(اختصر الكالم على  ام، وابن مالك تختلف يف األحك

اح لهذا البيت. األحكام  اختصاًرا ُمِخالًّ يف هذا البيت؛ ولهذا كُثر نقض الشرَّ

 معروفة يف كتب النحو، إال أنه اختصرها اختصاًرا يف ظاهره: تجويز أشياء ال تجوز. 

 لتكثير. ؛ كقولك: كأيِّن من رجٍل أكرمته. تريد بذلك اأما )كأيِّن(

 .[45الحج:] (كأين من قرية أهلكناها)

 إلى آخره.  [146آل عمران:] (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)

(األصل فيها: أهنا مكونٌة من: كاف التشبيه، وكلمة  )كأيِّن( المشددة الياء،  )أ ِّ

ت  -وهي حرف جر-فعندما دخلت كاف التشبيه  ، ثم )كأيِّن(، فقيل: "كأيَّن"جرَّ

لمتين مفردتين واستحالت إلى كلمة ُيراد هبا الكناية عن ذهبت معاين هاتين الك

دة وتحتها كسرتان،  "كأيٍّ "العدد؛ فلهذا يجوز أن تكتبها بالتنوين  تنتهي بياٍء مشدَّ

؛ )كأيِّن(، إالَّ أن األكثر: أن الوقوف عليها بالنون "كأي"وتقف عليها بالياء 

كثر يف الوقوف عليها يكون الستحالتها بالرتكيب إلى كلمٍة لها معنًى آخر؛ فاأل

بعضهم اتفاق اإلمالئيين على  (@00:27:27)بالنون، وكذلك يف اإلمالء، حتى 
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 أهنا ُتكتب بالنون. 

األكثر فيها واألحسن: أن ُتكتب بالنون، إال أن القياس  )كأيِّن(وال شك.. أن 

نة. هذا ما يتعلق بلفظها وإمالئها.   ال يمنع كتابتها بالياء المنوَّ

الخربية، يعني: يراد هبا  )كم(: كـ )كأيِّن( معناها -)كأيِّن(معنى - معناها أما

 التكثير، يستعملها َمن يريد التعظيم واالفتخار والتكثير ونحو ذلك. 

ظاهرة، هذا هو األكثر،  "مِن"يجوز يف تمييزها: أن يكون مجروًرا بـ  تمييزها:

 نحو: 

  .[48الحج:] (ٺ ٿ ٿ)

  .[60العن بو :] (ں ڻ ڻ)

 .[146آل عمران:] (ھ ے ے)

 ومن ذلك قول الشاعر زهير بن أبي ُسلمي يف معلَّقته المشهورة: 

 وكااااا ن تاااار  ماااان صااااامَت لااااك

 

 معجاااَب زياىتاااه أو نفصاااه يف الااا  لم 

 وه ا البيت يبيِّن أن )كأيِّن( َيَا ل ا :  

 . )كأيِّن(منها:  -

 . "كائن"ومنها:  -

 ؟ "كائن"أين تمييز  "وكائن ترى من صامٍت لك معجٍب "قوله: 

 . "صامت" هالب:

 وصامت.  )كأيِّن(، إال أنه ُفصل بين "مِن"، وقد ُجرَّ بـ "صامٍت " الشيخ:

ظاهرة، ويجوز نصبه، وهذا قليل، ومن ذلك  "مِن"هذا األكثر فيه: أن ُيجر بـ 
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 قول الشاعر:  

 اهاااااارى اليااااااأ  بالرجااااااا َ ااااااأيِّن

 

 آلمااااااا ُذاااااامَّ يساااااارْ بعااااااد عساااااار 

 أي: متألٍم. –من آلٍم  ()َ أيِّنيريد  

 ؟ "كأيِّن قريٍة أهلكناها"وهل يجوز جر تمييزه باإلضافة فتقول: 

الجواب: هذا لم يرد وال يجوز، هو لم يرد يف السماع، ومع ذلك ال يجوز يف 

يف أصلها مختومة بالتنوين، والتنوين ال  -كما قلنا قبل قليل- )كأيِّن(القياس؛ ألن 

 . )كأيِّن(يتعلق بـ ُيجامع اإلضافة، هذا ما 

التي  )كأيِّن(ُيكنى هبا عن العدد القليل والكثير، بخالف  )ك ا(فـ  وأما )ك ا(؛

فكنايٌة مطلقة عن  )ك ا(الخربية، أما  )كم(ال ُيكنى هبا إال عن الكثير؛ ألهنا بمعنى 

 قلياًل كان أم كثيًرا. -العدد 

 )ك ا(، فـ "ذا درهًماقبضت ك"فال يكون إال منصوًبا، تقول:  وأما تمييزها؛

كنايٌة عن عدٍد مجهول، قد يكون قلياًل وقد يكون كثيًرا، يعني يجوز أن تقول ذلك 

وال يجوز جر تمييز  -سواٌء كان المقبوض مااًل كثيًرا أم كان المقبوض مااًل قلياًل -

، ال "كذا من درهمٍ "أو  "قبضت كذا درهمٍ "وال باإلضافة، ال تقول  "مِن"بـ  )ك ا(

 يف تمييزه إال النصب.  يجوز

تأيت كنايًة عن  )ك ا(فقد ذكرنا لمناسبة الباب: أن  وهنا َا دة ت علق با )ك ا(:

  ولَا ذينئَ  مالمن ا  عماال : -قليٍل أو كثير-عدد مجهول 

ر وُتعطف، فتقول: -وهو األكثر- األول : أن ُتعطف على مثلها، أن ُتكرَّ

 . "قبضت كذا وكذا درهًما"

 . "قبضت كذا درهًما"أن ُتفرد، فتقول:  ال اين: واال  عمال
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ر بال عطف، فتقول:  واال  عمال ال الا:  . "قبضت كذا كذا درهًما"أن تكرَّ

 فاألول هو الكثير، والثاين جائز، والثالث قليل. 

 قال الشاعر:

 عااد الاان س نعمااى بعااد ب  اااك ٌاكااًرا

 

 كااا ا وكااا ا ُلًَ اااا باااه نساااا الجَاااد 

كنايٌة عن عدد، لكنها قد  -كما قلنا- )ك ا(: فـ )ك ا(يف  وأيًضا فائدٌة أخرى 

ُتستعمل كنايًة عن غير عدد، يعني عن أمٍر مبهم؛ أن تكون كنايًة عن أمر، عن خرب، 

 عن حكاية، عن قصة، عن حديث، حكاية عن مجهول. 

مثلها يف ذلك  -يعني يف كوهنا كنايًة عن أمٍر مجهول ليس بعدد-ومثلها يف ذلك 

، كلها "كْيَت، وكْيُت، وكْيِت "مثلثتي التاء، أقول:  "وكْيْت، ولْيَت ولْيْت كْيَت "

وكْيَت وكْيْت،  )ك ا(-، فإذا كانت هذه الثالثة "كْيَت وكْيَت "جائزة واألكثر الفتح 

إذا كانت كنايًة عن أمر مجهوٍل ليس بعدد، فيجب فيها التكرار  -ولْيَت ولْيْت 

باٍت مزجية "ليَت وليْت كذا وكذا، كيَت وكيْت، "والعطف  ، وتكون حينئٍذ مركَّ

ب المزجي، فُتعرب حينئٍذ على حسب موقعها إعرابًا  ُتعاَمل وُتعرب كالمركَّ

ا أقول ليس عن عدد،  "كذا وكذا". "قلت له كذا وكذا"واحًدا، نحو:  كنايٌة عمَّ

 وإعرابه هنا: مفعوٌل به. إذا كان كنايًة عن... 

 (@00:35:36) هالب:

 أو كناية عن غير عدد.  الشيخ:

 ؟ "قلت له كذا وكذا"لكن ما إعراب 

 مفعول به.  هالب:

مفعوٌل به أم مفعوٌل مطلق؟ على حسب المكني عنه؛ كأن قلت له قواًل  الشيخ:
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ا،   فمفعوٌل مطلق، لكن إن قلت له اذهب، أو إن قلت له اِجلس، أو قلت له حقًّ

ا أقول"، يعني "قول"يعني أنه كنايٌة عن... غير كلمة   فيكون مفعواًل به.  "عمَّ

 (@00:36:17) هالب:

بال، مقول القول إن كان مقواًل فهو مفعوٌل به، وإن كان لفظ القول  الشيخ:

هذا مفعوٌل  [23اإل رام:] (ھ ے ے ۓ)فمفعوٌل مطلق، يعني مثاًل: 

ا"مطلق، لكن  ، "قل له اذهب"أو  "قل له الصدق"أو  "قل له الحق"أو  "قل له حقًّ

 "اذهب"، فجملة "قل له اذهب"أو جملة  "قل له الحقَّ "و مفعوٌل به، إما مفرد فه

 هنا مفعوٌل به، مقول لقول مفعوٌل به. 

يفال للعبد يوم الفيامن: أت كر يوم ك ا وك ا »ومن ذلك: الحديث المشهور: 

مضاٌف إليه  «ت كر يوم ك ا وك ا؟»يف « ك ا وك ا»فقول:  «وَعلت َيه ك ا وك ا؟

 
ٌّ

ب للمزِج.  مبني وَعلت َيه »على سكون الجزأين يف محل جر، اإلعراب كالمركَّ

 مفعوٌل به يف محل نصب. « ك ا وك ا»، «ك ا وك ا

 على فتح الجزأين يف محل  "صنع العامل كْيَت وكْيَت "وتقول: 
ٌّ

مفعوٌل به مبني

 نصب. 

 يف محل نصب، وهكذا.  "كان"خرب  "وكان األمر لْيَت ولْيَت "

 َا دة: 

الخربية، هذه لها  )كم(التي بمعنى  )كأيِّن(االستفهامية والخربية و كم()

سواٌء أردت االستفهام أم أردت  "كم رجاًل أكرمت؟"الصدارة، فيجب أن تقول: 

 )كم(فـ  "كم رجاًل أكرمت؟"الخرب، هي الجملة واحدة، إن أردت االستفهام: 

 )كم(فرتيد الخرب، ولـ  "كم رجٍل أكرمت"استفهامية، وإذا أردت الخرب تقول: 

 الصدارة فيهما. 
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ن داعيٍة آذاه الناس كأيِّن م"، وتقول: "أكرمت كم رجاًل "وال يجوز أن تقول 

؛ ألننا قلنا: إهنما بمعنًى واحد، )كأيِّن(خربية، وإن شئت  )كم(، إن شئت "فصرب

س كأيِّن من داعيٍة آذاه النا"أو تقول:  "كم من داعية آذاه الناس فصرب"تقول: 

آذى الناس كم "أو  "آذى الناس كأيِّن من داعيٍة فصرب"، وال يجوز أن تقول "فصرب

 ؛ ألن لها الصدارة. "من داعيٍة فصرب

قلت "، و"ملكت كذا وكذا درهًما"فليس لها الصدارة؛ فلهذا يقال:  )ك ا(أما 

 إلى آخره.  "له كذا وكذا

استفهامية إن - )كم(اب وهنا فائدٌة أخرى ال بد أن تسأل عنها وهي تتعلق بإعر

مع أن إعراهبا مرَّ مراًرا، تكلمنا عليه يف إعراب أسماء االستفهام  -كانت أو خربية

والشرط، لكن نحب أن نعيده أيًضا؛ ألن الكالم يف اإلعراب دائًما مهم والتذكير به 

 طيِّب: 

اسم، فُتعرب إعراب األسماء، وهي  -كما عرفنا- )كم(بنوعيها:  )كم(إعراب 

ٌم مبني، إذن.. فإعراهبا محلي، فتقع يف محل رفع ويف محل نصب ويف محل اس

 جر. 

بكم درهٍم "فإن ُسبقت بحرف جرٍّ أو بمضاٍف، فهي حينئٍذ يف محل جر، نحو: 

ت الطائرة؟"أو  "اشرتيت هذا؟  . "فوق كم مدينٍة مرَّ

مصدٍر، وإذا ُكني هبا عن زمان أو مكان أو  -أليست كنايًة؟ بال-وإذا ُكني هبا 

؟ ظرف زمان )كم(ما إعراب  "كم يوًما صمت؟"كانت مثلها يف اإلعراب، نحو: 

 على السكون. أين ناصبه؟ الفعل 
ٌّ

 "يوًما"، وأما "صمت"يف محل نصب مبني

 فتمييز. 

  "كم مياًل مشيت؟"وكقولك: 
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 ظرف مكان يف محل نصب مبني على السكون.  "كم" 

 تمييٌز منصوب.  "مياًل "و

 وفاعل. فعٌل  "مشيت"

 ؟ "كم"ما إعراب  "كم زيارًة زرت؟"وكقولك: 

 على السكون. 
ٌّ

 مفعوٌل مطلق يف محل نصب مبني

 تمييز.  "زيارةً "و

 العامل، وهكذا.  "زرت"و

وإن ُكني هبا عن ذات، فيصير عن زمان أو مكان أو مصدر، إن ُكني هبا عن 

إن ُكني هبا عن  ذات، يعني: عن إنسان، عن حيوان، عن جماد. ُكني هبا عن ذات،

كم رجاًل "ذات فإن ولَِيها فعٌل لم يستوِف مفعوله، فهي... مفعوله، نحو: 

 هنا كناية عن رجل، ذات.  "كم"، "أكرمت؟

م طبًعا وجوًبا؛ ألن له  "كم رجاًل أكرمت؟"، "كم"ما إعراب  مفعوٌل به مقدَّ

 على السكون، وناصبه 
ٌّ

، "أكرمت"الصدارة، مفعوٌل به يف محل نصب مبني

 تمييز.  "رجاًل "و

وإن ُكني هبا عن ذات يف غير ذلك، يعني: لم يليها فعٌل لم يستوِف مفعوله، 

 فهي مبتدأ. 

 (@00:44:29) هالب:

لم يستوِف مفعوله، إذا ُكني هبا عن ذات يف غير الحاالت السابقة،  الشيخ:

 مفعوله؛ كأن يليها فعل استوىف وهي التي وليها فعل لم يستوِف مفعوله، فهي مبتدأ،

 . "كم رجاًل أكرمته"كأن تقول: 
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 مبتدأ يف محل رفع مبني على السكون.  "كم"

 تمييز.  "رجاًل "و

 فعٌل وفاعٌل ومفعوٌل به.  "أكرمته"و

 . "كم طالًبا نجح"أو  "كم رجاًل ذهب"أو وَيليها فعٌل الزم؛ كأن تقول: 

 مبتدأ.  "كم"

 تمييز.  "رجاًل "و

 . "كم"سترت، والجملة خرب فعٌل ماٍض، وفاعله م "نجح"و

كم "، أو "كم طالًبا يف الفصل؟"أو لم يليها فعل، لم يأِت بعدها فعل، نحو: 

 . "رجاًل يف المسجد؟

 مبتدأ.  "كم"ف، 

 تمييز.  "طالًبا"و

خرب المبتدأ، وفهمنا ما معنى وقوع شبه الجملة خرًبا، فال نعيد  "يف الفصل"و

 ذلك. 

 عيها. بنو "كم"إذن.. فهذا هو إعراب 

 ؟ "كم أٍخ لك لم تلده أمك"ما إعراب كم يف قولك: 

 مبتدأ.  هالب:

 ؟ "كم ملوٍك بادوا"يف قولك:  "كم"ما إعراب  الشيخ:

 مبتدأ.  هالب:

 كم كتاًبا قرأت؟  الشيخ:
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 مفعوٌل به.  هالب: 

أريد بذلك اإلخبار عن الكثرة، مبتدأ، إلى آخره،  "كم كتٍب قرأهتا." الشيخ:

 وهكذا. 

االستفهامية إذا أبدلت منها دخلت همزة  "كم"يفرتقان فيه: قالوا: إن مما 

االستفهام على البدل، وهذا ُيذكر يف باب البدل أيًضا، والعلة واضحة؛ وهو كون 

كم رجاًل "استفهاًما؛ فلهذا يدخل االستفهام على البدل منها؛ كأن تقول:  "كم"

  "عندك؟ أعشرون أم ثالثون؟

 مبتدأ.  "كم"فـ 

 تمييز.  "رجاًل "و

 خرب.  "عندك"و

 الهمزة حرف استفهام داخٌل على البدل.  "أعشرون"

 . "كم"بدٌل من  "عشرون"و

 . "عشرون"معطوٌف على  "ثالثون"حرف عطف،  "أم"

كم رجاًل "لو كنت تقول يف البدل ماذا؟  "كم رجاًل أكرمَت؟"ولو قلت: 

 "؟ أعشرين أم ثالثين؟بكم رجٍل مررت"، وتقول: "أكرمت؟ أعشرين أم ثالثين؟

؛ ألن حرف الجر يجوز أن ُيعاد أيًضا مع البدل، "أبعشرين أم ثالثين؟"ويجوز: 

الخربية؛ فال تقرتن همزة االستفهام بالبدل منها؛ ألهنا ال تدل على  "كم"بخالف 

 استفهام. 

كم رجٍل عندك، عشرون، بل "تريد التكثير،  "كم رجٍل عندك"فتقول: 

 . "ثالثون
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 مبتدأ.  "كم"فـ 

 تمييز.  "رجلٍ "و

 خرب.  "عندك"و

 . "كم"بدٌل من  "عشرون"و

 . "عشرون"معطوٌف على  "ثالثون"حرف عطف، و "بل"و

يسأل سؤااًل جيًِّدا، وهو: إعراب التمييز، إذا جاء مجروًرا يف نحو قولك: كم 

 أٍخ لك، كم رجٍل عندك يف الخرب، كيف نعربه؟ 

: النصب، ثم إهنم يذكرون يف باب -نكما تعرفو-الحكم األصلي للتمييز 

أو  "عندي صاع برٍّ "أو باإلضافة، فتقول:  "من"التمييز: أن التمييز قد ُيجر إما بـ 

ا"، واألصل: "صاٌع من برٍّ " ا، فتمييٌز "عندي صاٌع برًّ ، فإن قلت: عندي صاٌع برًّ

منصوب، وإن جررت فباإلعراب الصناعي ُتعرب بحسب الباب النحوي، يعني 

، تقول: تقو مضاٌف إليه مجرور وعالمة  "برٍّ "مضاف، و "صاع"ل: عندي صاع برٍّ

 جره الكسرة وهو التمييز. 

ر، ومن حرف جر، و "صاعٌ "، تقول: "عندي صاٌع من برٍّ "و  "برٍّ "مبتدأ مؤخَّ

 وهو التمييز يف المعنى.  "من"اسٌم مجروٌر بـ 

هنا مضاٌف  "أخٍ "، "كم أٍخ لك"يف الخرب، أو  "كم رجٍل عندك"وكذلك يف 

إليه مجرور وعالمة جره الكسرة وهو التمييز. وأشرنا إلى ذلك يف عدة نظائر يف 

 نحو الكالم على إعمال المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبَّهة. 

يعجبني إكرام الطالب "، أو "يعجبني إكرام زيٍد األستاذَ " لو  لت م اًل:

، واألستاذ المكَرم "يكرم"عمل فعله، وهو  مصدر يعمل "إكرام". "األستاذ
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مفعوٌل به، والطالب من حيث المعنى هو الفاعل، لكن من حيث اإلعراب  

فاعل، وهو مضاف،  "إكرام"الصناعي نعربه بحسب بابه النحوي، فنقول: 

 والطالب مضاٌف إليه مجرور، وهو الفاعل يف المعنى. 

إلى فاعلها، ويجوز أن تضيف  مضافةٌ  "إكرام"فلهذا يقول النحويون هنا: إن 

المصدر إلى المفعول، فتقول: يعجبني إكراُم األستاِذ الطالُب. فالطالُب فاعل، 

 واألستاِذ مضاٌف إليه وهو المفعول به، فيكون من إضافة المصدر للمفعول به. 

مكرٌم "لك أن تقول:  "محمٌد مكرم زيدٍ "وكذلك اسم الفاعل؛ لو قلت: 

، "مكرُم زيدٍ "به، والفاعل مسترت هو، ولك أن تضيف فتقول: ؛ فهو مفعوٌل "زيًدا

فيقولون: إن اسم الفاعل أضيف إلى مفعوله، ففي اإلعراب نعرب إعراًبا صناعيًّا: 

 مضاًفا إليه مجرور وعالمة جره الكسرة، وهو المفعول به. واهلل أعلم. 

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى له وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس العشرون بعد املائة  
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

ا بعد:وأصحابه أجمعين،   -أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم يف الليلة 

ين وأربعمائٍة العاشرة؛ ليلة االثنين من شهر ربيٍع اآلخر، من سنة خمٍس وثالث

وألف، يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه، الدرس 

 .المكمل للعشرين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك يف النحو 

سيكون الكالم على درٌس لطيف خفيف، يسميه  -إن شاء اهلل–والليلة 

 النحويون 

 باب )احلكاية(

على )الحكاية(، ما تكلم عليه ابن مالك وما أهمله سنقرأ األبيات، ثم نعلق 

 قال ابن مالك ، :يف هذا الباب- 

 .اِْذاااِك بِاااَأَ  َماااا لَِمنُْ اااوَر ُ ااائِْ  750

 

ااا َِااا اْلَوْ اا  َأْو ِذااْيَن َتِصااْ    ََ  َعنْااُه بِ

 .َوَوْ ً ااا اْذااِك َمااا لَِمنُْ ااوَر بَِماانْ 751 

 

ََْلًفاااااا َوَأْ ااااابِعَ   ْك ُم  نْ َواْلنُّاااااْوَن َذااااارِّ

 .َوُ اااْ  َمنَااااِن َوَمنَاااْيِن َبَعاااَد لِاااا752 

 

ْن َتْعااااااِدْل    إْلَ اااااااِن بِاااااااْبنَْيِن َوَ اااااا ِّ

 .َوُ ااْ  لَِمااْن َ اااَل َأَتااْت بِنْاات  َمنَااهُ 753 

 

 َواْلنُّااااْوُن َ ْبااااَ  َتااااا اْلُمَ نَّااااى ُمْسااااَ نَهْ  
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 .َواْلَ ْ ُ  َناْزر  َوِصاِ  اْل َّاا َواألَلِاْ  754 

 

ا  ٌَ  بِنِْساااااااَوَة َكِلاااااااْ   بَِماااااااْن بِاااااااإِْمرِ 

 .َوُ ااااْ  َمنُااااْون َوَمنِااااْيَن ُمْساااا ِنًا755 

 

ََنَاااااا  َُ  إِْن ِ ْياااااَ  َجاااااا َ اااااْوم  لَِفاااااْوَم 

َُ َماْن الَ َيْفَ ِلاْ  756  َلْ ا ََ  .َوإِْن َتِصْ  

 

 َوَنااااااِىر  َمنُاااااْون َِاااااا َنْ اااااَم ُعااااارِْخ  

 .َواْلَعَلااَم اْذ َِينَّااُه ِمااْن َبْعااِد َماانْ 757 

 

اااا اْ َ اااَرنْ إِْن َعرَِياااْت ِمااا  ََ  ْن َعااااهَِ  بِ

 نبدأ بال عليق على الماضا: 

 "َوَأْ بَِعنْ "يف البيت الثاين، يف آخره،  هذه األبيات، وقول مالك  

واضٌح أن النون، هي نون التوكيد، والسؤال: هل هي نون التوكيد الخفيفة؟ أم 

لتوكيد الثقيلة الثقيلة؟ الخفيفة الساكنة؟ أم الثقيلة المشددة؟ الجواب: )هي نون ا

المشددة(، وال يصح أن نقول إهنا نون التوكيد الخفيفة؛ فهي نون التوكيد المثقلة 

نَت عند الوقف؛ ألن الوقوف كما تعرفون يكون على الساكن.  الشديدة، ُسكِّ

يف إعراب األلفية أن: النون هنا هي  وقد ذكر الشيخ خالد األزهري  

وإن كان من  غفلٌة من الشيخ خالد  نون التوكيد الخفيفة الساكنة، وهذا

أكابر النحويين، عَم قرره النحويون من أن نون التوكيد الخفيفة المفتوح ما قبلها، 

يجب قلبها ألٌف عند الوقف، نعم!، وهذا ما قرره النحويون، ومنهم ابن مالك يف 

رحناه يف باب )نون التوكيد( الذي ش ألفيته تنظيًرا وتطبيًقا، فتنظيًرا يف قوله 

 -من قبل، ويف آخره يقول:

ااااااااْ َ  َألَِ ااااااااا ََ ا َبْعااااااااَد  ََ  َوَأْبااااااااِدَلنْ

 

 َوْ َ ااااك َكَمااااا َتُفااااوُل َِااااا ِ َ ااااْن ِ َ ااااا 

وتطبيٌق يف أبياٍت كثيرة، مرٌة نبهنا على بعضها يف األلفية، ومن ذلك قوله يف  

 باب اسم اإلشارة: 

ََْلًفااااااا  َوبِااااااُأْوَلى َأِ ااااااْر َلِجْمااااااَ  ُم

 

 ْوَلاااى َوَلاااَد  اْلُبْعاااِد اْنََِفاااااَواْلَمااادُّ أَ  

 يريد )انطقن( وقال:  
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نَااااااااا َأِ ااااااااْر إَلااااااااى َُ نَااااااااا َأْو ه َُ  َوبِ

 

 َىانِااااا اْلَمَ اااااِن َوبِااااِه اْلَ اااااَخ ِصااااالَ  

 يريد )صلن( ومن ذلك قوله يف باب الال التي لنفي الجنس:  

اتًِحااااااا َكاااااااَل  ََ ااااااِب اْلُمْ ااااااَرَى   َوَرك 

 

َة َواْل َّاااااا   ِن اْجَعااااااَل َذاااااْوَل َوالَ ُ اااااوَّ

 يريد )اجعلن(، ثم قال:  

ًباااااااا ْوًعاااااااا أْو َمنُْصاااااااوًبا أْو ُمَركَّ َُ  َمْر

 

اًل الَ َتنِْصااااااااااااَبا  ْعااااااااااااَت َأوَّ ََ  َوإِْن َر

لم يقل: )ال تنصِب(  "َتنِْصَبا الَ  "مع أن )ال( هنا ناهية، جازمة، ومع ذلك قال:  

أبدل ال)ن( ألًفا عند هي جازمة؛ تجزم الفعل، لكنه أراد أن يقول: )ال تنصبن(، ثم 

يف الهمع، نقل أن: هذا الحكم إجماٌع عند  الوقف؛ واإلمام السيوطي 

النحويين، أن ألف التوكيد الخفيفة ُتقلب عند الوقف ألًفا، أن نون التوكيد الخفيفة 

ُتقلب ألًفا عند الوقف؛ وهذا حكمها يف قراءة القرآن كما ترون، فإذا قرأ مثالً: 

يف الوصل تكون نوًنا: )لنسفعن بالناصية(؛ وعند  ،[15العلق:] (ې ې)

ڌ ڌ ): الوقف يجب أن تقلبها ألًفا، وتقل: )لنسفعا(، وكذلك يف قوله

إذا وصلت )ن( )وليكونن من الصاغرين(، وإذا  ،[32يو  :] (ڎ ڎ

 وقفت تقلبها )ألفا( )وليكونا( وهكذا.

لسكون، طيب! ويف هناية إهنا نون التوكيد الشديدة، ُوِقَف عليها با يف الفالصن:

الشطر األول من البيت الثالث، البيت الثالث هنا، يقول يف الشطر األول منه، قال: 

هناية هذا الشطر، هو هناية ثالثة أرباع األلفية؛ ألن  "لِا َبَعَد  َوَمنَْينِ  َمنَانِ  َوُ ْ  "-

وواحٌد  األلفية كما سبق مراًرا، هي ألف بيٍت وبيتان، ثالثة أرباعها؛ سبعمائة

أن وفقنا  وخمسون بيًتا ونصف؛ فثالثة أرباع األلفية هنا ونحمد اهلل 

أن يوفقنا لشرح باقيها، وأن يجعل هذا  إلى أن ُننهي ثالثة أرباعها، ونسأله 

 الشرح مبارًكا مفيًدا ومفهوًما.
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أما شرح هذا البيت وهذه األبيات؛ فالمراد ب)الحكاية( يعني لغة المماثلة،  

كيته، يعني قد فعلُت فعالً يماثل فعله، هذا يف اللغة؛ أما يف اصطالح تقول: حا

النحويين ف )الحكاية( هي إيراد لفظ المتكلم على هيئته من غير تغيير، أو على 

صفته، هو أن تورد الكالم الذي قاله المتكلم كما هو؛ من غير تغيير، إما بلفظه، أو 

ين أن ُتبقي شيء بلفظه، أو أن تحكيه بصفته، وسيتبين ذلك بعد قليل، ما الفرق ب

 بصفته وهيئته.

النوع األول: )حكاية الجمل(  -و)الح اين( ذ اين ال الم على نوعين:

 والثاين: )حكاية المفرد(.

أما األول )حكاية الجمل(: أن تحكي الجملة كما هي، سواء إن كانت اسميًة،  

فوظًة، أم كانت مكتوبًة؛ أم فعليًة، أن تحكي الجملة كما هي، سواء إن كانت مل

عيسى قال: )إين عبد اهلل(  ،[30مريم:] (ڈ ژ ژ ڑ)فالملفوظة كقوله تعالى: 

ويف قوله تعالى: )وقالوا الحمد هلل  ،[30مريم:] (ڈ ژ ژ ڑ)فُحكي قوله: 

 -الذي سخر لنا هذا(، و)قالوا(، ثم جاؤوا يف الجملة التي قالوها:

 (: جملٌة اسمية الحمُد هلل)

: )محمٌد رسول اهلل(، هذا الذي رسول اهلل  رأت على فص خاتموتقول ق

 كان مكتوًبا على فص الخاتم

 (: جملة اسمية مرفوعة الجزأين.محمد  ر ول اهلل) 

فتقول: قرأُت )محمٌد رسول اهلل(، فتحكيها كما ُكتبت، ومن ذلك قول ذي 

 الرمة، قال: 

  اااامعُت الناااااُ  ين جعااااون  يً ااااا"

 

 "جااا  بااااللَفلااات لصااايد ذاااام ان  

، يقول: )سمعُت(، طيب ماذا سمع؟، سمعت هذه الجملة، الناس بعضهم  
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سمعُت "يقول لبعض، الناس ينتجعون غيًثا، سمع هذه العبارة، فآتاها كما هي، 

، وكان من "انتجع بالاًل "هذا اسم ناقته،  "فقلت لصيد حاء الناُس ينتجعون غيًثا

 ر الذي قاله الشاعر: المعروفين بالكرم، ومن ذلك البيت المشهو

 وجاااااادنا يف ك اااااااب بنااااااا تماااااايمَ 

 

 أذاااااق الفيااااا  بالركاااااب الم اااااارُ  

يعني وجدوا هذا مكتوًبا يف هذا الكتاب، ولو أعرب لكان ينصب، ألن )وجد(  

وجدنا أحق الخيِل بالركِب "تنصب مفعولين تنصب مفعولين، فكان يقول: 

 مبتدأ والخرب حرف عين.المثاَر(، لكنه حكى الجملة االسمية كما هي؛ فأبقى ال

 وتقول أيًضا: )كتبُت سالٌم عليكم(، ونحو ذلك.

والجمل كما رأيتم؛ ُتحكى بعد القول، وبعد السماع، وبعد الكتابة، والقراءة،  

ما يف حكم معناها، تقول: )قرأت كذا(، )قلت كذا(، )سمعت كذا(؛ يعني أشياء 

ال ُتحكى بعد جاء وال ذهب،  فيها قراءة أو سمع، ولكن ُتحكى الجملة بعد غيرها،

وال أفعاٌل أخرى، وإنما تحكي شيًئا مكتوًبا أو مسموًعا، إًذا فتحِك بعد األفعال 

التي تدل على سماٍع، أو قراءٍة، أو كتابٍة، أو قوٍل، ونحو ذلك؛ هذا ما يتعلق بحكاية 

 الجمل.

وحكاية )حكاية المفرد(؛ أن تحكي اسًما مفرًدا،  والنوع ال اين من الح اين:

 -المفرد على ضربين:

الضرب األول: أن تكون الحكاية بأداة استفهام؛ وهو الذي يعقد له النحويون 

هذا الباب يف العادة، يف العادة ُيعقد هذا الباب، ثم باب الحكاية؛ يعقدونه للحكاية 

، يسمونه )الحكاية بأٍي ومن(، ويسمونه )َمْن(( وأ   بأداة االستفهام، وهما )

ات بأٍي ومن(، )االستثبات( ألنه يأيت سؤااًل بعد كالم سابق، تسأل )االستثب

 تستثبت بأٍي ومن.
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: أن تكون الحكاية بغير أداة استفهام؛ أن -من حكاية المفرد–الضرب الثاين  

تكون الحكاية بغير أداة االستفهام، وهذا ال يكون؛ إال إذا قصدت لفظ الكلمة دون 

ي حروف الكلمة، دون معناها؛ فحينئذ يجوز أن معناها، إذا قصدت لفظ الكلمة؛ أ

تحكي هذه الكلمة بحروفها؛ ألنك تريد حروف الكلمة، وال تريد ما فيها من 

معنى، فإذا أردت لفظ الكلمة، أردت حروف الكلمة لفظ الكلمة، دون معناها؛ 

 فحينئٍذ يكون لهذه الكلمة التي أردت لفظها، يكون لها حكمان: 

مة أًيا كانت، اسًما، أو فعالً، أو حرًفا، أو جملًة؛ أن هذه أن هذه الكل األول:

 الكلمة إذا أردت لفظها دون معناها؛ تنقلب إلى اسم، وتكون علًما.

أنه يجوز لك فيها الحكاية؛ أن تحكيها على لفظها، وأن تعرهبا؛ أن  األمر ال اين:

لفظه جازت تخضعها لإلعراب؛ ولذلك أمثلة كثيرة؛ ألنه حكم عام، كل ما أردت 

حكايته، من أمثلة ذلك، لو قلت مثالً: )أكرَم زيٌد بكًرا(، اآلن أنت تريد هبذه 

الكلمات معانيها؟، أم مجرد ألفاظها وحروفها؟ تريد المعنى؛ تريد أن زيد فعل 

اإلكرام وأوقعه على بكر، تريد المعنى؛ معنى أكرم، معنى زيد، معنى بكر، تريد 

 المعاين ما يجب اإلعراب:

 رم، زيٌد: فاعل، وأكرم: مفعوٌل به،أك

فإذا قلت: زيًدا: مفعوٌل به منصوب، نقول يف اإلعراب: زيًدا مفعوٌل به  

 منصوب،

أو من اآلن زيًدا يف هذه العبارة، زيًدا مفعوٌل به منصوب، هل تريد زيًدا االسم  

 الدال على المسمى؟ أم تريد زيًدا أي هذه الكلمة، وهذا اللفظ، وهذه الحروف

الواردة يف الجملة السابقة؟ تريد اللفظ، هذا اللفظ مفعوٌل به؛ ف )زيًدا( هنا يجوز 

أن تحكيه كما هو، تقول زيًدا مفعول به منصوب، ويجوز اإلعراب: زيٌد مفعوٌل به 
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 منصوب، ليس زيًدا )بكًرا(، زيٌد مرفوع، بكًرا،

ولك أن  نقول: بكًرا مفعوٌل به منصوب، لك أن تحكي ألنك أردت اللفظ، 

 تعرب ألن اإلعراب هو األصل.

 وتقول، طيب! أكرم، أعرب أكرم

فعٌل ماٍض، طب أعرب لي هذه العبارة، أعرب قولك يف اإلعراب  )أكرم(:

 )أكرم فعٌل ماٍض(، سنقول:

(مبتدأ، و )أكرم(  صفة الخرب. )ماَض(خربه، و )َع  

ك أردت اآلن لفظ كيف قلنا أنَّ أكرم مبتدأ، والمبتدأ ال يكون إال اسًما؛ ألن

)أكرم الكلمة، أردت الحروف الدالة على هذا الفعل؛ فصار علًما على هذا الفعل، 

)أكرم( هنا المراد به اللفظ هذه الحروف؛ فيكون علًما على الفعل،  َع   ماَض(،

 نقول مبتدأ، وتحكيه كما هو، ولو أعربته، طبًعا إعراب ما ال ينصرف.

إياكم واللو؛ َإن اللو ت    عم  لمشهور: )طيب! ومن ذلك مثالً الحديث ا 

( يريد )إياكم( وهذا اللفظ، وهذه الكلمة؛ فلهذا أدخل )أل( عليها، وأنتم الشيَان

تعرفون أن )أل( من خصائص األسماء، ما حرف، ما تدخل على قد، وعلى يف، 

وعلى عن، لكنها دخلت على )أن(، ألنه المراد هبا هنا الحكاية، أن تحكي لفظها؛ 

 فصارت اسًما.

ومن ذلك مثالً قول العرب، قال رجٌل لرجٍل آخر منهم، قال: )هناك ثمرتان( 

يشتغلون يف أمر مهم وكذا؛ فيقول األول: )هناك ثمرتان(؛ فقال له اآلخر: )دعنا من 

ثمرتان(، هو ال يريد دعنا من تمرة وتمرة، ال يريد معنى الكلمة، وإنما دعنا من 

ذا المراد؛ فلهذا جاز له أن يحكي، ولو قال: )دعنا من لفظك، دعنا من كالمك، ه

 ثمرتين( جاز.
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طيب! ومن ذلك أيًضا، قول بعض العرب أيًضا، قال: )أليس فالٌن قرشًيا؟!(،  

 هنا المعنى المراد المعاين

 : هو اسمها منصوب وخربها مرفوع؛)ليس(

: حرف ()ب)أليس فالٌن قرشًيا؟!(، فقال هذا الرجل: )ليس بقرشًيا(، ليس  

جر، ليس بقرشًيا؛ ألنه لم يرد أن يجيب عن سؤاله؛ يعني لم يرد أن يبين قرشي أو 

ليس بقرشي، وإنما أراد أن يقول: )ليس الرجل الذي تقول(، ليس بيعني، ليس 

هبذا اللفظ الذي تقوله، ليس الرجل كما تقول، وليس المراد هو خصوص القرشي 

الرجل ليس كما تقول(؛ ولهذا نقول:  أنه قرشي أو ليس قرشي، ولم يقل: )هذا

)ليس فالٌن كما تقول(؛ فالمراد اللفظ: )ليس فالن كما قلت(، كما أنه لو قال: 

 )ليس فالٌن كما قلت(؛ فلهذا أبقى اللفظ كما هو.

ومن ذلك األسماء المعربة بالحروف؛ كاألسماء الستة، المثنى، وجمع 

هبا؛ يعني إذا صارت أسماًء، ولم  المذكر السالم، هذه تعرب بالحروف، إذا سميت

ترد حقيقة التثنية والجمع فيها، كأن تسمي ابنك )أسدان(، لك ابن فسميته 

)أسدان(؛ أنت ال تريد أسد وأسد مثنى، وإنما جعلت هذا اللفظ علًما على هذا 

الرجل؛ يعني رجل واحد ُسمي أسدان، إًذا ما تريد المعنى أسد وأسد، وإنما تريد 

قط، أخذت هذا اللفظ، تخيرته من اللغة، وجعلته اسًما وعلًما على هذا اللفظ ف

 هذا الشيء.

وتسميه بزيدون مثالً؛ فيجوز لك الحكاية، ويجوز لك اإلعراب فيها، ومن  

ذلك سورة المؤمنون، وسورة الكافرون؛ ألن المؤمنون صارت اسًما للسورة، 

)أبو فالن(، الكنية من  وكذلك األسماء الستة، واإلشكال يقع كثيًرا يف الكنية

األسماء الستة؛ فيجب أن تعرهبا إعراب من األسماء الستة، إذا كانت كنية؛ فإذا 

انقلبت من كوهنا كنية إلى كوهنا اسًما علًما غير كنية، يعني إحنا شرحنا من قبل 
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انقسام االسم إلى انقسام العلم إلى اسٍم، وكنيٍة، ولقب، وقلنا الفرق يف ذلك أن؛ 

علم هو أول ما يطلق عليه المسمى، أول أمس نطلقه على المسمى؛ علمه، اسم ال

أما الكنية واللقب فيأتيا بعد ذلك؛ فإن كان االسم الذي جاء بعد ذلك مبدوء ب: 

 )أخ، أو أخت، أو أم، أو ابن، أو ابنة(؛ فكنية وإال؛ فلقب.

، وهذا يقع طيب! ما رأيك لو اإلنسان سمى ابنه، أول ما جاء ابنه سماه أبو بكر

كثيًرا اآلن من بعض المسلمين، ابنه يسميه أبو بكر، فهل هذا كنية لهذا الرجل لهذا 

الولد؟ أم أنه اسمه العلم؟ اسمه العلم، ونقرأ يف بعض الرتاجم، واختلف يف كنيته، 

هل هي كنية له أم اسم العلم؟ كما قال يف أبو عمر البصري، قال السبع مشهور، 

سمه العلم زبال، ثم بعد ُكني بأبي عمر، وبعضهم يقول: ال! والبعض يقول: ال! ا

هذا اسم زبال لقب له، أما اسمه الذي سماه به أبوه فأبو عمرو، إًذا )أبو فالن( قد 

تكون اسًما علم ال كنيًة، وإذا كان )أبو فالن( أسًما علًما يعني أول اسم يطلق على 

 المسمى؛ فيجوز لك فيه الحكاية واإلعراب.

إذا كان لفًظا كنية، يعني جاء بعد االسم العلم األول؛ فحينئٍذ يجب فيه وأما 

اإلعراب؛ ألن الكنية من األسماء الستة ويجب فيها اإلعراب، ومن ذلك مثالً أبو 

عريش، اسم أبو عريش ليس كنيًة للمدينة، بل هو اسمها علم، وأبو قبيس اسم 

سماؤها؛ لك فيها الحكاية ولك الجبل الذي يف مكة، أو أبو ظبي ونحو ذلك، هذه أ

فيها اإلعراب، ومن ذلك أيًضا البحرين، اسمه البحرين، ما يريد بحر وبحر، فلك 

أن تقول هذه البحرين؛ فتحكيها حكايًة، وتلقي اإلعراب على آخرها تقول: هذه 

البحريُن، ولك أن تعرهبا إعراب المثنى، تقول: هذه البحران، كل ذلك وارد عن 

 العرب.

تفسير الكالم عن )الحكاية(؛ نعم قلت يجوز لك، يجوز لك الحكاية،  فهذا 

ويجوز لك اإلعراب؛ وهكذا كل شيء جعلته اسًما وعلًماا على مسمى؛ مثال 
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ذلك: )نوٌر على الدرب( واضح أنه علم على برنامج معين، طب لو قلت:  

وز )برنامج(، تقول: )نوٌر على الدرب( أو )برنامج نوٍر على الدرب( أو يج

 الوجهان؟ بجوز الوجهان

ألن: )نوٌر على الدرب( صار علًما على هذا الشيء فلك أن تحكي، ولك أن 

تعرب؛ بخالف ماذا قلت: )هذا برنامج فالٍن( أو )هذا برنامج وعٍظ(؛ ليس لك إال 

اإلعراب يف ذلك نعم!؛ أو مثاًل شركة، أو مؤسسة، أو برنامج معين مثالً، يعني تراه 

مثاًل برنامج صممته وزارة الرتبية والتعليم، وسمته: )المتميزون(  اسًما وعلًما؛

مثالً؛ سمت الربنامج )المتميزون( تأخذ الربنامج وعليه )المتميزون( هذا اسم 

الربنامج؛ لك بعد ذلك أن تحكيه وأن تعربه، تقول مثاًل: )نسخت هذه األوراق من 

 م.المتميزون( أو )من المتميزين( لك الوجهان فيها نع

فهذا ما يتعلق بالحكاية، أما الباب الذي عقده ابن مالك كأغلب النحويين؛ 

فإهنم يخصونه بما ال يخصونه بحكاية المفرد )بأٍي ومن(؛ بأداة استفهام والحكاية 

تكون )بأٍي ومن( من أدوات االستفهام نعم أنه ينقلب علًما والثاين تجوز فيه 

  الحكاية واإلعراب.

ا باب الحكاية؛ فالمراد به ما عرفنا قبل قليل، وهو )الحكاية طيب! أما بابنا هذ

بأي أو من( من أسماء االستفهام؛ وهي أن تحكي )بأٍي أو بمْن( هيئة الكلمة؛ يعني 

 صفة الكلمة ال لفظها

والحكاية )بأٍي(: أن تحكي هيئة الكلمة وصفتها من إعراب رفًعا ونصًبا  

وتثنية وجمع؛ ويكون ذلك يف وصل الكالم وجًرا، ومن تذكير وتأنيث، ومن إفراد 

ووقفه؛ فتقول مع المذكر: )جاء رجٌل(؛ احِك، أو أستثبت، أو أستفهم )بأي(؛ ماذا 

تقول؟ )جاء رجٌل(: أٌي؛ طيب )رأيت رجالً(: أًيا؛ )مررت برجٍل( تقول: أٍي؟ 

تستفهم، تستثبت، )أٍي( تأيت ب )أي( وتجعلها على صورة المستفهم عنه، أو 
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ي أو المستثبت منه، على هيئته من اإلعراب رفًعا ونصًبا وجًرا، والتذكير المحك

  والتأنيث، واإلفراد والتثنية والجمع

فإذا قال: )جاء رجالن(، كيف تحكي ذلك وتستثبت؟! )أياِن(، هي )أي( ثم 

تجعلها على صورة المحكي، المستفهم منه؛ )جاء رجالن(، ماذا فعلنا يف رجالن؟ 

ن( بال )ألف( وال )نون( إذ يقول )أياِن؟(؛ و)مررت برجلين(، جاء رجل ر)جال

 .أو )رأيت رجلين(؛ )أيين؟(، تسأل من هم يعني؟ تستفهم من هم؟ )أيين؟(

وإذا قيل: )جاء رجاٌل(، كيف تحكي وتستثبت وتستفهم؟ )أٌي؟( يعني من 

قيل: هم؟، السؤال من هم؟ )أيون؟(، إذا أردت أن تحكي بأٍي؛ فقل )أيون؟(، وإذا 

  )رأيت رجااًل( بالنصب، أو: )مررت برجاٍل( بالجر تقول: )أٍي( هذا مع المذكر.

(؛ تفول: )أين (؛  أما م  الم نا: )جام  امرأة 

 و: )رأيت امرأًة(؛ تفول: )أيًن(؛ 

 و: )مرر  بامرأَة(؛ تفول: )أيَن(؛ 

 و: )جام  امرأتان(؛ )أي ان(، 

 ي ين؟(؛و: )رأيت امرأتين(؛ امرأة وامرأتين )أ 

؟(.  (؛ )أيا    و: )جام  نسام 

 وإٌا و  ت )أياْ ؟(؛ الو وخ بالس ون؛ 

 و: )رأيت نساًم(؛ و: )مرر  بنساَم(، تفول: )أياَ ؟(؛ 

هذه الحكاية بأي، إذا أردت أن تحكي بأي، تبقى الحكاية واجبة؟ أم جائزة؟  

رجل( تقل: جائزة؛ يعني هذه الحكاية؛ طب وإذا اردت عدم الحكاية؟ تقل: )جاء 

)أي؟( أو: )أي رجل؟(؛ )جاء الرجال(؛ تقول: )أي رجال؟( إذا اردت هبا 
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 الحكاية، تقول: )أي رجال؟(، أو )أٌي؟( 

هذا استفهام معتاد، ُيدرس يف باب االستفهام، وال إشكال فيه، هذا عن عدم 

الحكاية هذا عن أنك تريد المعاين، أما إذا أردت أن تحكي لفظ المتكلم؛ فإنك 

، استفهام؛ عنه المستفهم لفظ ل استفهامك، تجعل استثباتك ب )أٍي( علىتجع

تستفهم )جاء رجٌل( استفهم: )من هذا الرجل؟(؛ إًذا استفهمت ب )أي(، لكن 

تستفهم استفهاًما معتاًدا؛ تقول: )أي رجل؟(، أو تقول: )أٌي؟(؛ ما يف إشكال؛ 

أما إذا اردت الحكاية أن )جاء رجالن(، تقول: )أي رجلين؟(، أو تقول: )أيهم؟(، 

 تحكي لفظ المتكلم، إذا قال: )رجالن( تجعل أي كلفظ رجالن تقول: )أيان؟(.

بلى كلها استفهام، كلها استفهام هي ما معنى )الحكاية(؟، الحكاية بأي؛ يعني 

االستثبات بأي، ما معنى االستثبات بأي؟ يعني السؤال بأي؛ فاسأل )أيان( يعني 

 ي من الذي جاء استفهام هذه الحكاية بأي.أي رجلين جاءا، يعن

والحكاية ب )َمْن( أن تحكي لفظ المتكلم بمن كذلك، إال أن حركة النون 

ُتشبع، تحرك النون، كحركة المستفهم عنه، وتشبع، وال يكون وال تكون الحكاية 

بمن؛ إال يف الوقف نون وسط الكالم؛ فإذا قيل: )جاء رجل(، إذا استفهمت 

 تاًدا تقول: )َمْن؟(، أو تقول: )َمْن هو؟(، أو تقول: )َمْن جاء؟(.استفهاًما مع

هذا استفهام معتاد ما فيه إشكال؛ إذا اردت أن تحكي بمن لفظ المتكلم قال: 

)رجٌل(، ماذا تقول؟ تقول: )َمُن؟( وإذا: )رأيت رجالً(، تقول: )َمَن؟(، وإذا قال: 

 ة بالسماع عن العرب.)مررت برجٍل(؛ تقول: )َمِن؟(؛ هذه طبًعا منقول

وإذا قال: )جاء رجالن(؛ منان، وإذا قال:  -آسف–وإذا قال: )رأيت رجالن( 

 )مررت برجلين( أو )رأيت رجلين(؛ منين.

ولو أردت أن تستفهم استفهاًما معتاًدا تقول: )من؟(، أو تقول: )من هما؟(،  
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لكن مع قول أو تقول: )من جاء؟(، أو تقول: )من جاء؟(؛ هذا يجوز وهذا يجوز، 

  لماذا نقول )بأٍي أو من(.

وإذا قيل: )جاء رجال( تستفهم من المتكلم بقولك: )مٌن؟(، أو: )رأيت 

 رجااًل(، أو: )مررت برجاٍل(، تقول: )مٍن؟( طيب! هذا مع المذكر.

مع المؤنث؛ لو قال: )جاءت امرأة( ماذا تقول؟ )َمَن؟( طيب يف األصل )َمْن(، 

ظ المتكلم امرأة مؤنث؛ يعني تدخل تاء الساكنة، تاء ثم تجعل )َمْن؟( على لف

التأنيث؛ فكان أصل الكلمة منٌت )منت؟( تاء التأنيث؛ إال أن الحكاية بمن كما قلنا 

يكون يف الوصل، يكون يف الوقف دون الوصل؛ ما يكون يف وصل الكالم؛ يكون 

ن )مْن؟( يف الوقف فقط؛ فإذا وقفت البد أن تسكن؛ ف )منٌت؟( عند الوقف تكو

إًذا بالفعل حكاية لفظ المتكلم، ولو قال: )رأيت امرأًة(، أو: )مررت بامرأٍة( 

 إًذا )مْن( للجميع رفًعا ونصًبا وجًرا.؟(؛ ستقول: )منْ 

ولو قال: )جاءت امرأتان( ماذا ستقول؟ القياس )َمنَْتان؟(؛ لكن الكالم عند 

)رأيت امرأتان(، أو: )مررت العرب أهنم يقول: )َمنََتان؟( وكذلك بالنصب والجر: 

بامرأتين(؛ تقول: )منتين؟(، تمثل برجل وامرأة، وأنت قس على ذلك، اشرتيت 

 سيارة، أو أعطني قلًما، أو بنيت بيًتا فتقول تحكي ب )أٍي(؛ أو ب )مْن(

طيب! فإذا قال: )جاءت نساء(؛ )منت( منت بألف وتاء على قياس منت، 

(؛ ستقول: )منْات؟( تعززها بالسكون؛ هذا وكذلك إذا: )نساًء(، )مررت بنساءٍ 

 ُيظهر الفرق بين الرفع والنصب والسكون والجر.

بعد ذلك يتضح لنا أن الفرق بين الحكاية ب )أٍي(، والحكاية ب)من؟( ها من 

يستخرج الفرق؟ الفرق بين الحكاية بأي والحكاية بمن؟ أن الحكاية ب )من(؛ ال 

ما الحكاية ب )أٍي(؛ فال تكون إال يف وصل، تكون إال يف الوقف دون الوصل، وأ
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يعني إذا اردت الحكاية بأي لمن قال: )جاء رجٌل(، تقول: )أٌي؟(، أو تقف  

 وتقول: )أٌي يا محمد؟( هذا محمد الذي يكلمك أي محمد عند الوقف الوصل.

يعني تستفهم ما تقول جملة يعني الجملة ما تكون نفس الجملة التي قيلت 

لت تأخذ نفس الذي أقرأت عنه، تقول: )أٌي يا محمد؟(، الجملة الجملة التي قي

التي ال تكملها ال تكملها ال تكمل الجملة لو أكملت الجملة عدت إلى االستفهام 

 فقط.

أما الحكاية بمن فلل تكون إال يف الوقف تقول قال جاء رجل تقول )من( تقف 

تقول )من يا طب لو وصلت قلت يا محمد؟ ليس لك إال االستفهام العام 

 محمد؟( أو )من هو يا محمد؟( أو )من الذي جاء؟(

عند االستفهام العام؛ طبعا لك أن تحذف بعض الجمل المذكورة، أو تذكرها  

كاملة ال بأس، أما عند الحكاية بمن؛ فليس لك أن تحكي عند الوقف دون 

لحكاية الوصل، أيًضا من الفروق بين الحكاية ب)أٍي(، والحكاية ب )َمْن(؛ أن ا

ب )أي( تكون للجميع العاقل وغير العاقل، وأما الحكاية ب)َمْن( ال تكون إال 

 للعاقل؛ ألن )َمْن( كما تعرفون للعاقل.

ومن الفروق أن الحكاية ب)َمْن( توجب تحريك نون من وإشباعها بخالف 

)أي(، ومن الفروق أن الحكاية بأٍي ال تكون إال للنكرات، وأما الحكاية ب )َمْن( 

للنكرات كما سبق شرحه، وتكون للعلم فقط بشروط كما سيأيت وسيأيت فتكون 

شرح ذلك يف البيت، ومن الفروق أل )أي( مع المؤنث مفتوحة اآلخر دائًما، 

وجاءت امرأة )أيٌة؟(، جاءت امرأتان )أيتان؟(، جاءت النساء )أيات؟(، وأما من 

ألم )مَن؟(، ومع الجمع فإن آخرها ُيفتح مع  -ُيسكن-مع المؤنث؛ فإن آخرها 

)منات؟(، وأما مع المثنى: جاءت امرأتان؛ فُيسكن )منتان؟(؛ فهذا من الفروق، 

 وهذا شرٌح للحكاية كلها قبل أن يدخل بعد ذلك إلى أبيات ابن مالك 
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 ونقرأ ونشرح بيًتا بيًتا.

 : قال 

 اِْذاااااِك بِاااااَأَ  َماااااا لَِمنُْ اااااوَر ُ ااااائِْ  

 

ااا َِااا اْلَوْ اا    ََ  َأْو ِذااْيَن َتِصااْ  َعنْااُه بِ

بَِأَ   اِْذِك  "يعني استفهم، استثبت بأٍي، يحكي بأٍي ماذا؟  "بَِأ َ  اِْذِك "يقول:  

يعني ، هذا اسم موصول بمعنى الذي؛ يعني احِك بأٍي األشياء التي للمنكور "َما

الحكام التي للمنكور من إعراب؛ رفًعا، ونصًبا، وجًرا، ومن تذكير وتأنيث، ومن 

 تثنية وجمع.إفراٍد و

معنى ذلك أن الحكاية بأي ال تكون بنكرة إال لمعرفة؛ ألنه قال  " لَِمنُْ ورَ  َما "

 "لَِمنُْ وَر  َما "

ا ُ ئِْ   " ََ واضح أن هذا ال يكون إال يف السؤال، يعني يف االستثبات،  "َعنُْه بِ

عني غير والسؤال واالستثبات يكون ألمر يعني تريد جوابه، تصبح كلمة مثالً نكرة ي

 واضحة؛ فتسأل عنها بعد ذلك.

يريد أن الحكاية بأي تكون بحالتين، يف  "َِا اْلَوْ   َأْو ِذْيَن َتِصْ   "ثم قال: 

 الوقف ويف الوصل كما شرحنا.

هذا كل الذي قاله يف الحكاية ب)أٍي(؛ بيت واحد، ثم قال يف الحكاية 

 ب)من(:

 َوَوْ ً ااااا اْذااااِك َمااااا لَِمنُْ ااااوَر بَِماااانْ 

 

ََْلًفاااااا َوَأْ ااااابَِعنْ وَ   ْك ُم  اْلنُّاااااْوَن َذااااارِّ

يريد أن الحكاية بمن ال تكون إال عند الوقف دون الوصل؛ إذا  "َوَوْ َ ك " 

وقفت جاز لك أن تحكي بمن، وجاز لك االستفهام العام، وأما إذا وصلت؛ فليس 

 لك الحكاية بمن؛ ليس لك إال االستفهام العام.

يعني صفة المنكور، أحكام المنكور، من نصٍب،  "نُْ ورَ لِمَ  َما اْذِك  َوَوْ َ ك "
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وأيًضا  "َما لَِمنُْ ورَ  "ورفٍع، وجر، ومن تذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية وجمع،  

الحكاية بمن ال تكون إال لنكرة، ثم سيجد يف البيت األخير أن العلم أيًضا قد 

 يحكى هو ب)مْن(.

كْ  َواْلنُّْونَ  "ثم قال:  ََْلًفا َذرِّ اآلن يصف كيفية الحكاية بمن، فإذا  "َوَأْ بَِعنْ  ُم

قلت: جاء رجٌل، كيف تحكي وتستثبت وتستفهم عن رجل؟ هذا بمن، من يقول: 

ََْلًفا"النون نون من، يقول:  ْك ُم يعني حرك النون بحركة المستفهم عنه، طيب  "َذرِّ

بع الضمة يعني أش "َوَأْ بَِعنْ  "حركنا كسرة، حركناها، رجع ضمة على النون، 

حتى تعود واًوا، والفتحة حتى تعود ألًفا، والكسرة حتى تعود ياًءا، فتقول فيه: )جاء 

 رجٌل(، إذا استثبت وحكيت بمن؛ )َمُن(.

 ثم قال: 

 َوُ اااااْ  َمنَااااااِن َوَمنَاااااْيِن َبَعاااااَد لِاااااا

 

ْن َتْعااااااِدْل    إْلَ اااااااِن بِاااااااْبنَْيِن َوَ اااااا ِّ

 "لا إل ان كابنين"ى لو قيل لك لي إلفان بابنين، ويف رواية أخر 

اإلنسان الذي تألفه، يعني اإلنسان، وابنان معروف، طيب احك إلفان  اإلل : 

 بمن، هذا مرفوع، أجعل من مثل إلفان )منان(، طب احك إلفين )منين( 

فقال البنان، يعني يستفهم عن اإللفين؟ أم عن  "لِا إْلَ اِن بِاْبنَْينِ "فلو قال قائل 

 تستفهم عن االبنين، نعم! "َمنَْينِ "؛ ألنه قال: نعم "إل ين"؟ "ابنين"

ْن َتْعِدْل "قال:  يجب أن تكون  "منين"و  "منان"يعني أن النون يف  "َوَ  ِّ

ساكنة؛ ألن الحكاية بمن ال تكون إال يف الوقف، ابن مالك عرفهما يف األلفية؛ 

 ."َتْعِدْل  نْ َوَ  ِّ  "لضرورة النظر؛ لهذا قال  "َوَمنَْينِ  َمنَانِ  َوُ ْ  "فقال: 

 ثم قال: 

 َمنَهُ  بِنْت   َأَتْت  َ اَل  لَِمنْ  َوُ ْ  
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 :لما تيجي تستفهم عن المؤنث، المؤنث المفرد مثل بنت، وقال 

 َمنَهُ  بِنْت   َأَتْت  َ اَل  لَِمنْ  َوُ ْ  

تستثبت وتستفهم وتحكي  "َأَتْت بِنْت   "ذكر حكاية المفرد المؤنث بمن، مثل 

إال أهنا ُسكنت وجوًبا ألن الحكاية بمن ال تكون  "منن  "صل واأل "َمنَهُ  "وتقول 

 إال بالوصل.

 ألن الحكاية بمن ال تكون إال يف الوقف دون الوصل، ثم قال:  ثم قال 

 ُمْسَ نَهْ  اْلُمَ نَّى َتا َ ْبَ   َواْلنُّْونُ 

لو حكيت بمن، مثنًا مؤنًثا، سواء يف الرفع أو النصب أو الجر؛ سكنت النون، 

قيل: )جاءت امرأتان( تقول: )منتان؟(، أو )رأيت امرأتين(، أو )مررت  فإذا

 بامرأتين( ستكون )منتين؟(.

يريد فتح النون مع المثنى المؤنث وارد، ولكنه قليل،  "َنْزر   َواْلَ ْ ُ   "ثم قال: 

قليل نادر؛ فبعضهم يقول يف حكاية المثنى المؤنث بمن: )جاءت امرأتان(؛ يقول: 

عني يبقى على القياس، يبقى على القياس يقول: )منتان؟(؛ و: مررت )منتان؟(، ي

بامرأتين، أو: رأيت امرأتين، يقول: )منتين؟(، وهذا قليٌل نادر، أما جمهور العرب 

 فإهنم يقولون )منتين؟( أو )منتان؟(.

 ثم قال: 

 َوِصااااااااااااِ  اْل َّااااااااااااا َواألَلِااااااااااااْ  

 

ا بِنِْساااااااَوَة َكِلاااااااْ    ٌَ  بَِماااااااْن بِاااااااإِْمرِ 

حكي جمع المؤنث بمن، بزيادة ألف وتاء على من؛ لو قيل: )هذا كلٌف يقول ت 

بنسوٍة(، ثم حكيت نسوٍة بمن كنت تقول: )منات؟(، كذلك يف الرفع والنصب؛ 

 ألن التاء واجبة اإلسكان؛ فال يختلف الرفع والنصب والجر.
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 ثم قال: 

 َوُ اااااااْ  َمنُاااااااْون َوَمنِاااااااْيَن ُمْسااااااا ِنًا

 

ََنَااااااإِْن ِ ْياااااَ  َجاااااا َ اااااْوم  لِ   َُ  َفاااااْوَم 

يريد الحكاية بمن لجمع المذكر؛ فإنك تقول: )جاء قوٌم(، تستفهم عنهم إذا  

أردت الحكاية بمن، ولم ترد االستفهام المطلق؛ فإنك تقول: )منون؟(، ولو أردت 

االستفهام المطلق لقلت: )من؟(، أو: )من هم؟(، أو: )من جاء؟(، كل هذا 

 الحكاية بمن. مدروس على من جاء الكالم هنا على

طب جاء قوٌم لقوٍم، احك قوٍم لمن، كنت تقول: )منين؟( لكن يجب أن ُتسكن 

 أما ابن مالك فإنه فتح لضرورة الشعر. "ُمْس ِنَك "النون 

 ثم قال: 

َُ  َتِصْ   َوإِنْ  َلْ   َيْفَ ِلْ   الَ  َمنْ  ََ

إن وصلت الكالم، إن وصلت من المحكي هبا بما بعدها؛ فليس لك إال 

فهام العام، يعني ليس لك إال أن تسكن النون، وليس لك أن تحكي، فال االست

 تقول: )مُن يا زيد؟(، وإنما تقول: )مْن يا زيد؟(

َُ َمْن الَ َيْفَ ِلْ   َوإِنْ "  َلْ  ََ يعني مع المفرد، أو المثنى، أو الجمع، مع  "َتِصْ  

)مْن؟(، و المؤنث أو المذكر، يف الرفع أو النصب أو الجر؛ ف )جاء رجٌل(؛ 

 )جاءت امرأة(؛ )مْن؟(، و )جاء رجاٌل(؛ )مْن؟(؛ على االستفهام المطلق العام.

 ثم قال: 

 ُعرِْخ  َنْ مَ  َِا َمنُْون َوَناِىر  

شًرا، وقيل شمر ابن الحارث الضبي أنه  أبريقول جاء عن بعض الشعراء، إذا ت

عه، وتكلم معه قال: يحكي، يتخيل، يسموهنا كذب العراق، أنه رأى جنًا، وجلس م
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 وكذا؛ فيحكي قصته معه فيقول: 

 أتاااااوا ناااااار  َفلاااااُت مناااااوَن أناااااُ مْ 

 

اااُن ُ ْلاااُت ِعُماااوا َظالََماااا  َفااااُلوا اْلجِّ ََ 

استفهم استفهاًما عاًما؟  "منون"(، أتوا نار  َفلُت منوَن أنُ مْ ) الشاهد يف  وله: 

اس أن يقول: ؟(؛ فكان القيمنوَن أنُ مْ أم حكى بمن؟ حكى؛ ألنه وصل؛ فقال: )

مع الوصل، وهذا شاٌذ نادر؛ منوَن( )من أنتم؟( على االستفهام العام ولكنه قال: )

 يعني جاء فيه شعٌر قليل. "َوَناِىر  َمنُْون َِا َنْ َم ُعرِْخ  ": ولهذا قال ابن مالك

ومع ذلك فإن الحكاية بمن يف وصل الكالم وارٌد عن العرب؛ ولكنه قليل،  

ولكنه قليل، هذا مذهب جمهور النحويين، وخالف يف ذلك حتى يف المثل ورد؛ 

بعضهم كيونس الحبيب البصري، من البصريين، وبعض الكوفيين؛ فقالوا: إهنا لغٌة 

قليلة؛ ليس وارد منها القليل، اللغة يف بعض العرب، وإن كانت اللغة قليلة 

نت؟(؛ ولو لبعضهم؛ فلهذا يقولون: )مُن أنت؟( معنى هذا يف وصل الكالم، )منو أ

-قال رجٌل مثالً: ضرَب طفٌل طفالً؛ تستفهم من هو الطفل األول والثاين؟، 

باالستفهام بالحكاية بمن، فكنت تقول: )مُن؟ مَن؟( )مُن؟( سؤال عن الفاعل، 

 )مَن؟( سؤال عن المفعول به المضروب.

)ضرَب رجٌل رجالً( أو ضرَب طفٌل طفالً؛ إذا أردت أن  ونحو ه ا الم ال: 

فهم كان لك يف االستفهام العام أن تقول ماذا؟!: ضرَب مْن مْن؟؛ يعني فيك أن تست

تستفهم عن االثنين، طيب! ومع ذلك فبعض العرب يقولون: ضرب مٌن منًا؟؛ 

وهذا قليل نادر، وبعض العرب يقول: ضرب مُن مَن؟، سؤاٌل عن الفاعل 

ر التي ال ُيقاس والمفعول به، والجمهور كما قلت لكم يجعلون هذه من النواد

 عليها، ويجعلون الحكاية ب )مْن( ال تكون إال يف الوقف دون الوصل.

 نعم! ثم يقول ابن مالك يف البيت األخير: 

 َواْلَعَلاااااَم اْذ َِينَّاااااُه ِماااااْن َبْعاااااِد َمااااانْ 

 

اااا اْ َ اااَرنْ   ََ  إِْن َعرَِياااْت ِماااْن َعااااهَِ  بِ
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نتم من رواد اللغة هنا قد يسأل سائل يقول: هذه من دقائق اللغة؟ أين أ 

المعروفة؟ ورواد النحو المعروفة؟ الفاعل والمبتدأ والخرب، نقول هذا من زمان 

خالص نحن اآلن يف آخر األلفية، ثالثة أرباع األلفية وأشياء مشهورة باقي أبواب 

قليلة جًدا، وننتهي من النحو، ثم ندخل يف الصرف؛ فلهذا بدأ ولم يذكر يف هذه 

وهذه األساليب النادرة يذكرها؛ لكي ينتهي من النحو؛ ويدخل األشياء القليلة، 

 بعد ذلك يف الصرف.

 قال: 

 َواْلَعَلاااااَم اْذ َِينَّاااااُه ِماااااْن َبْعاااااِد َمااااانْ 

 

اااا اْ َ اااَرنْ   ََ  إِْن َعرَِياااْت ِماااْن َعااااهَِ  بِ

سبق أن الحكاية ب)أٍي( أو ب)من؟، ُيشرتط فيها أن يكون المحكي  

ة، نعم! وهو يتلو ابن مالك أن العلم يجوز أن المسؤول عنه المستثبت عنه نكر

ُيحكى من بعد )من(، أن تحكي العلم نفسه إذا وقع بعد )مْن(، دي شروط؛ فإذا 

قيل: جاء زيٌد؛ وأنت ال تعرف زيد هذا، جاء زيٌد؛ لك أن تقول باالستفهام: من 

ه نسميها زيٌد؟، ورأيت زيًدا؛ تستفهم عنه: مْن زيًدا؟؛ مررت بزيٍد؛ مْن زيٍد؟؛ هذ

الحكاية، ولو استفهمت استفهاًما عاًما لقلت يف الجميع )من زيٌد؟(، سواء رفًعا أو 

نصًبا أو جًرا؛ فلك أن تحكي العلم نفسه، اآلن ما حكيت )َمْن( نفسها، لم تجعل 

منن على هيئة المسؤول عنه، )مُن مَن مِن(؛ ال! مْن زي ما هي، لكن العلم نفسه 

 الذي حكيته اآلن.

ا اْ َ َرنْ  ِمنْ  إِْن َعرَِيْت " متى؟ "َمنْ  َبْعدِ  ِمنْ  اْذ َِينَّهُ  َواْلَعَلمَ ": يقول ََ  "َعاهَِ  بِ

يقول: العلم يجوز أن ُيحكى بعد من، إذا لم يقرتن ب )من عاطف(؛ إذا لم 

تسبق من بحرف عطف، الواو أو غيرها، والعلم نفسه لم ُتتبعه بتابع؛ بدل، أو 

ا من ذلك عطف النسق، ونحو قول )فالن ابن فالن(، لما نعت، أو توكيد، واستثنو

سيأيت من علة المنع؛ فإذا قلت: جاء زيٌد؛ تقول: من زيٌد؟؛ ورأيت زيًدا، من زيًدا؟؛ 
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ومررت بزيٍد، من زيٍد؟؛ ويقل: جاء الزيدان، تقول: من الزيدان؟؛ ورأيت الزيدين؛ 

دون، تقول: من من الزيدين؟؛ ومررت بالزيدين من الزيدين؟، وجاء الزي

 الزيدون؟؛ ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين، تقول: من الزيدين؟

طيب! فإذا ُسبقت من بعاطف، قالوا الحكاية تمتنع، وليس لك إال االستفهام 

العام؛ فإذا قيل: رأيت زيًدا؛ فأنت قلت: ومْن؟؛ فأتيت ب )الواو( قبل )مْن؟(؛ 

تقول: ومن زيٌد؛ وال يصح أن تحكي  فليس لك إال االستفهام العام دون الحكاية،

فتقول: ومن زيًدا؟؛ لماذا امتنعت الحكاية؟؛ قالوا: ألن )الواو( حرف العطف 

فصل بين السؤال والمسؤول عنه؛ فعرف بذلك الحكاية، والسؤال الوحيد طبًعا 

هو عدم السماع، السماع إنما جاء بعدم الفاصل، كذلك لو كان العلم متبوًعا 

الكريم، أو ببدل: جاء زيٌد أخي، أو بتوكيد: جاء زيٌد نفسه، فكل  بنعت: جاء زيدٌ 

 هذا ليس لك فيه إال االستفهام العام دون الحكاية.

حارس المدرسة؛ أو إمام المسجد  هب و ير العلم من المعارخ؟ كالمضاخ:

وغير ذلك؛ هذه ال ُتحكى مطلًقا؛ ألهنا لم ُتسمع حكايتها؛ يعني لو قيل مثالً: 

ف إمام المسجد؛ ثم أردت أن تسأل عن إمام المسجد، تقول: مْن إماُم صليت خل

المسجد؟، بالرفع على االستفهام المطلق، وليس لك أن تحكي، تقول: من إمام 

 المسجد؟، فتحكي.

طيب! وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن حكاية العلم التي قلناها اآلن؛ العلم هبذه 

بًعا، إذا علمت ذلك فاعلم أن الحكاية الشروط الخفيفة؛ تجوز حكايته وإعراهبا ط

وعدم الحكاية هذه لغة أهل الحجاز؛ أهل الحجاز هبذه الشروط يجيزون أن 

تحكي العلم، وأن تعرب العلم، وأما بنو تميم يعني بقية العرب؛ فليس لهم إال 

اإلعراب، يعربون العلم على كل حال، يعني ال يحكون ب)أٍي( و)مْن( إال النكرة 

 ، العلم ليس فيها عندهم إال اإلعراب.دون العلم
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أما الحجازيون فهم الذين يحكون العلم من بعد مْن بشروٍط مذكورة، طيب!   

 (1:00:33@نعم؟ )

قد يسأل سائل؛ ألن بعض العوائل يتكرر فيها االسم، طيب أخوك، أال تعلم  

أن ابن مالك النحوي؛ صاحب األلفية التي نشرحها، منتشر عندهم اسم محمد، 

واسم عبد اهلل، أبوه عبد اهلل، وجده عبد اهلل، وأبو جده عبد اهلل، وهو محمد بن عبد 

 اهلل بن عبد اهلل بن عبد اهلل.

طيب! ابن مالك نفسه محمد، ماذا سمى ولده؟ محمد ومحمد ومحمد،  

وفرق بينهم باأللقاب؛ والكنى، فقد يوجد هذا األمر، ال نقول هو األصل؛ قد 

(، 1:01:31@ُتبنى بعدة ضوابط، إذا وجدت تركت، نعم؟ ) يوجد، واللغة إنما

(، ال! المعنى ال يختلف، إال أنك إذا حكيت؛ كان 1:01:33@بين ماذا وماذا؟ )

هذا نًصا عن المسؤول عنه هو الوارد يف كالمك، وإذا لم تحك وإنما أعربت؛ 

ارد شيًئا فبمطلق الثقة للثقة مطلق أن الكالم مفهوم، أنك ال تريد يف كالمك الو

 آخر؛ فالحكاية أقوى يف النص عن المراد من اإلعراب نعم!

طيب! نعم، ربما ال يكون هناك وقت، لعلمت أنكم ستسألون؛ عن إعراب 

 لفظ المحكي، كيف نعربه يف اإلعراب؟، 

 : هذا فعل وفاعل،جام رج   يعني نقول: 

ان؟؛ وجاء لو قلت لكم: أٌي، كيف نعرب أٌي؟؛ ونقول: جاء رجالن، تقول: أي 

رجاٌل، تقول: أيون؟؛ ها؟ يعني هل هذه األلفاظ معربة، خاضعة لإلعراب؟، أم 

هي أيًضا محكية؟؛ فتعرب مذهب العلماء، فبعضهم قال: هي ألفاٌظ معربة بحسب 

 جملتها

 ؟(، أ   جام؛ فهو مبتدأ والخرب محذوف )أ   فإذا قلت:  



 

 
e 

g h 

f  511 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

أٌي جاء؟؛ وبعضهم  وقلت: جاء زيد، وقلت: جاء رجل، تقول: أٌي؟؛ يعني 

حينئٍذ هي: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعة  َأ   يقول: ال! هي حكاية للمدلول السابق؛ 

 الضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية؛ وهذا يظهر يف التثنية والجمع.

يعني لو قلت: جاء رجالن، ثم سألت: أيان؟؛ نقول: أيان إذا أردت هذا  

م العام تقول: أي رجلين؟، هذا جائز، وهذا جائز، الباب، أما إذا أردت االستفها

هل هو مثنى أيان؟ تثنية  )أيان(؟نقول: جاء رجالن، ثم قلت: أيان؟؛ ما إعراب 

 ال!، التثنية للكلمات المعربة؛

 (؛أيان جامأن نقول: هو مبتدأ خربه محذوف )

ي أم نقول: هو مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة؛ منع من ظهورها األلف الت 

 ُحكيت عن المثنى؛ 

 فهم مذهبان لهم الحرية يف ذلك، وكذلك ُيقال يف )مْن(.

بعد الصالة ل ن ن م  إن  ام اهلل يف  -إن  ام اهلل–ولن ي ن هناك ىر  

األ بوع الفاىم، واهلل أعلم، وصلى اللَم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 

¹ 
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 ائةالدرس احلادي والعشرون بعد امل
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 -أما بعد: 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، نحن يف ليلة االثنين السابع عشر من شهر 

بجامع الراجحي يف مدينة  ربيٍع اآلخر من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة وألف

لحادي والعشرين بعد المائة، من دروس شرح ألفية ابن الرياض نعقد الدرس ا

 .-عليه رحمة اهلل–مالك 

 اليوم سنتكلم يف باٍب جديد، وهو 

 باب اْلتَّْأِنْيُث

يف ثالثة عشر بيًتا، نبدأ الدرس بقراءة ما  باب اْلتَّْأنِْيُث عقده ابن مالك 

 : قاله ابن مالك 

 َألِاااْ   .َعاَلَماااُن اْل َّْأنِْياااِا َتاااام  َأوْ 758

 

ُروا اْل َّاااام َكااااْلَ  ِْ    اااا َأَ اااام َ ااادَّ
 َوَِ

اااااِمْيرِ 759   .َوُيْعاااااَرُخ اْل َّْفاااااِدْيُر بِاْلضَّ

 

ااااااِ ْيرِ   ااااااا ال صَّ
ىِّ َِ  َكاااااااْلرَّ

ِْ  َوَنْحااااااِو

ُعاااااااْواَل 760  ََ اِرَ اااااااًن  ََ  .َوالَ َتِلاااااااا 

 

 َأْصااااااالً َوالَ اْلِمْ َعاااااااَل َواْلِمْ ِعااااااْياَل  

 َتِلْيااااااهِ .َكااااااَ اَك ِمْ َعاااااا   َوَمااااااا 761 

 

ٌ  َِْيااااهِ   ُشااااُ ْو ََ   ٌِ َِ ِمااااْن   َتااااا اْلَ ااااْر
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ِعْيااااَ  َكَف ِْيااااَ  إِْن َتبِاااا ْ 762 ََ  .َوِمااااْن 

 

ُه َ الًِبااااااا اْل َّااااااام َتْمَ نِاااااا ْ   ََ  َمْوُصااااااْو

اُ  َ ْصااااارِ 763  ٌَ  .َوَألِاااااُ  اْل َّْأنِْياااااِا 

 

اُ  َماااااااَد َنْحاااااااُو أْنَ اااااااى اْلُ ااااااارِّ   ٌَ  َو

اُر َِااا َمَبااانِا 764  ََ
 األْوَلااى.َواالْ اا ِ

 

َُّااااااااوَلى   ُيْبِدْيااااااااِه َوْزُن أَرَبااااااااى َواْل

ْعَلااااى َجْمَعااااا765  ََ  .َوَمَرَهااااى َوَوْزُن 

 

 َأْو َمْصاااااااَدًرا َأْو ِصاااااااَ ًن َكَشاااااااْبَعى 

ََْر 766  ى ِ ااااَب ََ  .َوَكُحَباااااَر  ُ اااامَّ

 

 ٌِْكااااااَر  َوِذ ِّيَ ااااااى َمااااااَ  اْلُ ُ اااااارَّ  

اَر 767  ااافَّ ََاااى َماااَ  اْلشُّ ْي  .َكاااَ اَك ُخلَّ

 

ِْ اْ ااااااا ِنَْداراً َواْعااااااا   ُز لَِ ْيااااااارِ هاااااااِ 

ِعاااااااااَلمُ 768  َْ ْعاااااااااَلُم َأ ََ َها   .لَِمااااااادِّ

 

ْعَلااااااااااااَلمُ   ََ اااااااااااَا اْلَعاااااااااااْيِن َو  ُمَ لَّ

ااااااُعْواَل 769  ََ ْعُلااااااَل  َُ  .ُمااااامَّ ََِعاااااااَل 

 

اااااااااااِعاَلُم َِْعِلَيااااااااااا َمْ ُعااااااااااْواَل   ََ  َو

ََْلااااَق اْلَعااااْيِن ََِعااااااَل َوَكااااَ ا770   .َوُم

 

َعاااااااااَلم  ََ اااااااااَم  ََ ََْلااااااااَق   أِخااااااااَ ا ُم

هذا الباب سماه ابن مالك باب التأنيث، يعني عالمة التأنيث وهو من أبواب  

بعد أن ذكر أغلب أبواب  التصريف، وليس من أبواب النحو، ابن مالك 

النحو فيما سبق، نجده اآلن يبدأ ُيخلِط بين أبواب النحو والتصريف، حتى يبدأ 

األلفية خالًصا للصرف، فسنرى أنه بباب التصريف، فيكون من هذا الباب إلى آخر 

 يأيت باًبا من الصرف وباًبا من النحو.

وابن مالك النحوي فعل باب للتأنيث، لكنه لم يجعل كالنحويين باًبا للتذكير، 

 النحويون ال يجعلون باًبا للتذكير.

يقولون ألن التذكير أصل التأنيث، فإذا كان التذكير أصل  والعلن يف ٌلك:

ألصل ال ُيسأل عنه، ال يسأل عن األصل عن علة الشيء، وإنما ُيسأل التأنيث فإن ا

عن الفرع إذا خرج الكالم عن أصله إلى فرعه كيف يكون، فلهذا إذا جاء الكالم 

على التذكير فيكون على األصل فإذا جاء إلى التأنيث وخرج عن التذكير أي خرج 

 نيث لذلك.عن األصل احتاج إلى عالمة تميزه، فوضعوا عالمات التأ

وهو قولهم: التذكير أصل التأنيث؛ هذا أمٌر واضح، ولكن  وهنا ننبه إلى أمر:
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اللبث يحدث من قول بعضهم المذكر أصل المؤنث، والنحويون ال يقولون ذلك،  

ال يقولون المذكر أصل المؤنث، وإنما يقولون التذكير أصل التأنيث، وذلك لما 

م، أي يتعامل مع الكالم مع الكلمات، وال سبق مراًرا من أن النحو موضوعه الكال

يتعامل مع أصحاهبا مع الذوات، فهو يتعامل مع معاين التأنيث والتذكير والتعريف 

 والتنكير، وما إلى ذلك، وال يتعامل مع الذوات مع أصحاهبا.

األصل يف اللغة العربية التذكير، وأما التأنيث ففرع،  َالنحويين يفولون:

وٍر كثيرة، من هذه األدلة أن اللغة العربية تعامل المجهول ويستدلون لذلك بأم

معاملة المذكر ولو كان يف حقيقته مؤنًثا، لو رأيت شخًصا ال تعرفه، شبًحا من بعيد 

لم تميزه هل هو ذكر أم هو أنثى، أو غير ذلك، فإن الواجب يف اللغة تعامله معاملة 

حو ذلك من األلفاظ المذكر، فتقول شبح أو إنسان أو شخص أو شيء أو ن

 المذكرة، ألن األصل فيها التذكير.

فإذا اتضح يعد ذلك أنه مؤنث انتقل إلى التأنيث، ومن األدلة على أن التذكير 

هو األصل أن الذي ال ُيوصف بتذكيٍر وال تأنيث، ليس مذكًرا وال مؤنًثا، فإنه يف 

، -جل جالله–اللغة يعامل معاملة المذكر مع أنه ليس بمذكر، ومن ذلك ربنا 

 والمالئكة.

ال يوصف بأنه ذكر أو أنثى، مذكر أو مؤنث، وكذلك المالئكة،  فاهلل 

ومع ذلك فاللغة تعاملهم معاملة المذكر وال يجوز أن يعاملوا معاملة المؤنث، مما 

يدل على أن هذا هو األصل، إًذا فاألشياء كلها تبقى على األصل، وال تخرج على 

 ح أي التأنيث.األصل إال بدليٍل واض

ومن األدلة على أن التذكير هو األصل يف اللغة أنه لو اجتمع مذكٌر ومؤنث فإن 

واقع اللغة يقول: إن الذي ُيغلب المذكر، لو قلت: رأيت امرأة ورجاًل، أو قلت 

رأيت رجاًل وامرأًة، ثم أردت أن تصفهما بالكرم، فتقول ماذا؟ لوجب أن تقول 
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 الكريمتين. الكريمين، ولم يجب أن تقول

وأدلٌة أخرى يسوقوهنا على ذلك، وهذا بياٌن لواقع اللغة، واقع اللغة العربية 

هكذا، ليس فيه انتصار ألحد أو احتكار ألحد، أما ما ُيكر أن أمنا حواء ُخلِقت من 

ضلع أبينا آدم، فهذا ال عالقة له بالنحو، وإنما هو أٌم خلقي، واألمور الخلقية تعود 

 لذوات وال عالقة للنحو باألشخاص والذوات.إلى األشخاص وا

إنما يستطرف بعضهم فيقول: إن هذا يدل على أن التذكير أصل التأنيث، وهو  

إن صح فإنما يدل على أن المذكر أصل المؤنث وال عالقة للنحو بذلك، وإنما 

 النحو يتكلم على أن التذكير هو األصل يف اللغة، أما هذا الباب فقلنا إن المراد به

 : ولل أنيا عالم انبيان عالمات التأنيث، 

 تاء التأنيث، نحو فاطمة، وتمرة، وحمزة. األولى:

ألف التأنيث، وألف التأنيث تكون مقصورًة نحو حبلى  والعالمن ال انين:

 ومرضى، وتكون ممدودة، كحمراء وعلماء.

يف ومما يحسن أن ُنذكِر به قبل أن نشرع يف شرح أبيات ابن مالك أن المؤنث 

 : كونه ذفيفًيا ومجازًيا  سماناللغة من حيث 

الحقيقي التأنيث، ما كان تأنيثه حقيقًيا، وهو ما كان يف أنثى  الفسم األول:

اإلنسان والحيوان، التأنيث فيه حقيقي وبعض النحويين يقول: ما كان له فرج، 

اقة، وبعض النحويين يقول: ما يلد أو يبيض، كل ذلك معناه واحد، نحو فاطمة ون

 فالتأنيث يف ذلك تأنيٌث حقيقي.

هو المؤنث المجازي غير الحقيقي، أي أن تأنيثه ليس  والنوع ال اين للم نا:

تأنيًثا حقيقًيا، وهو ما سوى ذلك، أي ما كان من غير أنثى اإلنسان والحيوان، نحو 

سيارة، وشمس، ونحو ذلك، فإن السيارة مؤنث ولكن تأنيثها مجازي ليس حقيقًيا 
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 لك الشمس.وكذ 

تقسيم المؤنث من حيث كونه لفظًيا أو  وأيًضا من أ سام ال أنيا المَمن:

 وينفسم مالمن أ سام: معنوًيا، 

مؤنث اللفظ والمعنى؛ لفظه مؤنث، ومعناه مؤنث، نحو فاطمة،  الفسم األول:

وناقة، وحبلى وحسناء، فلفظه فاطمة مؤنث أي فيه عالمة تأنيث، ومعناه أي 

 فيسمى مؤنٌث لفًظا ومعنى. صاحبته مؤنثة،

مؤنث اللفظ مذكر المعنى، لفظه مؤنث، ومعناه مذكر، نحو  والنوع ال اين:

حمزة، ومرضى، وعلماء، فهذه األلفاظ مؤنثة ألن فيها عالمة التأنيث، إال أن 

 معانيها أي أصحاهبا مذكرون.

و مؤنث المعنى مذكر اللفظ، معناه مؤنث، ولفظه مذكر، نح والفسم ال الا:

سعاد وشمس، فهذه األلفاظ مذكرة ألهنا خاليٌة من عالمة تأنيث ومعناها مؤنثة 

 ألهنا تعامل معاملة المؤنث.

فإذا علمت كل ذلك فاعلم بعده أن األصل يف الكالم أن يضع لكل مذكٍر اسًما 

وأن يضع مقابله اسًما آخر مؤنًثا هذا األصل، األصل أن كل شيء فيه مذكر ومؤنث 

المذكر اسًما وأن يجعلوا المؤنث اسًما آخر، وهذا موجوٌد يف اللغة أن يجعل من 

ولكنه ليس كثيًرا، كحماٍر وأَتان، فالمذكر حمار والمؤنث أَتان، كحصاٍن وفرس، 

 كجدٍي وعناق، كعنٍز وتيس، ونحو ذلك.

يعني ليس الفرق بينهما عالمة التأنيث اللفظ واحد مع المذكر والمؤنث ثم 

مة التأنيث، ال وإنما للمذكر لفظ وللمؤنث لفظ، لكنهم خافوا أن ُيفرق بينهما بعال

تكثر عليهم األلفاظ، فاختصروا ذلك بأن جعلوا اللفظ للمذكر والمؤنث واحًدا، 

 وأتوا بعالمٍة تلحقه عن إرادة التأنيث نحو: قائم وقائمة، إلى آخره.
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 : ل بعد هذه المقدمة، قا واآلن نشرع يف قراءة ما قاله ابن مالك 

 َعالََمااااااُن اْل َّْأنِْيااااااِا َتااااااام  َأْو َألِااااااْ  

 

ُروا اْل َّاااام َكااااْلَ  ِْ    اااا َأَ ااااَم َ ااادَّ
 َوَِ

ااااااااِمْيرِ    َوُيْعااااااااَرُخ اْل َّْفااااااااِدْيُر بِاْلضَّ

 

ااااااِ ْيرِ   ااااااا ال صَّ
ىِّ َِ  َكاااااااْلرَّ

ِْ  َوَنْحااااااِو

، فهما اثنتان تاء (؛ بياٌن لعالمتي التأنيثَألِْ   َأوْ  َتام   اْل َّْأنِْيِا  َعالََمنُ قوله: ) 

التأنيث كفاطمة وناقة وتمرة، وهي العالمة األكثر استعمااًل، أي تاء التأنيث أكثر 

  وها  سمان:استعمااًل يف التأنيث من ألف التأنيث، والعالمة الثانية ألف التأنيث 

 كحبلى، ومرضى وحبارى. أل  ال أنيا المفصورة:

 ء، وعلماء، ونافقاء.نحو حمراء، وحسنا وأل  ال أنيا الممدوىة:

تتعلق بتاء التأنيث، فتاء التأنيث إذا وقفت عليها ُتقلب هاًء،  وهنا مسألن:

فتقول: هذه فاطمة، ورأيت فاطمة، وسلمت على فاطمة، هذه لغة جمهور العرب، 

يقلبوهنا عند الوقف هاًء، وبعض العرب يقف عليها بالتاء، فيقول: هذه فاطمت، 

  فاطمت، ومن ذلك قول فاعلهم:ورأيت فاطمت، وسلمت على 

ااااااااااا مساااااااااالمت  واهلل أنجاااااااااااك ب   

  

 مااان بعاااد ماااا، وبعاااد ماااا، وبعااادمت

 كاناات ن ااو  الفااوم عنااد ال اا  صاامت 

  

ة أن تااااادعى أمااااات  كااااااى  الحااااار 

فهذه لغٌة قليلة لبعض العرب ومازالت موجودًة يف بعض المناطق، وقد  

د الوقف هاًء، هل اختلف النحويون يف األصل، يف تاء التأنيث التي تنقلب عن

 األصل التاء أم الهاء، هل األصل أهنا تاًء ثم تنقلب عند الوقف.

أم األصل أهنا هاء وتنقلب تاء يف الوصل؟ خالٌف بين النحويين، فالبصريين 

يرون أن األصل أهنا تاء، والهاء بدٌل منها عند الوقف، ولهذا يسموهنا تاء التأنيث، 

الهاء، وتقلب يف الوصل تناًء ولذا يسموهنا هاء  وعكس الكوفيين، قالوا: إن األصل

التأنيث، فلهذا تجدوهنا بين االثنين، هاء التأنيث وهاء التأنيث يف الكتب، بعضهم 
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اعتماًدا على مذهبه، وبعضهم يعيد ما قرأه هنا أو هناك دون أن يعرف أن يف  

ها هو قول المسألة خالًفا، والمرجح عند العلماء يف أدلٍة لسنا بحاجة إلى ذكر

 البصريين.

(؛ ولم َألِْ   َأوْ  َتام   اْل َّْأنِْيِا  َعالََمنُ : )-–فإن قلت لماذا قال ابن مالك 

يقل عالمة التأنيث تاٌء وألف؟ ألن العد يكون بالواو، فالجواب عن ذلك أنه يريد 

أن يشير إلى أن عالمتي التأنيث ال يجتمعان يف كلمة، إما أن تأيت هذه أو تلك، لكن 

  يجوز، ال يمكن أن يجتمعان يف اللغة يف كلمٍة واحدة.ال

ُروا َأَ امَ  َوَِاثم قال: ) (؛ أساٍم جمع اسم، وكلمة اسم ُتجمع اْل َّام َكاْلَ  ِْ   َ دَّ

أكثر من جمع، منها الجمع المشهور أسماء، وهو الوارد يف القرآن، وتجمع على 

 األسامي.

ُروا َأَ امَ  َوَِاقال: ) (؛ يشير إلى المؤنث المعنوي، الذي م َكاْلَ  ِْ  اْل َّا َ دَّ

أشرنا إليه قبل قليل، وهو مؤنث المعنى مذكر اللفظ، نحو سعاد وشمس ودار 

وحامل، فهذه األلفاظ مؤنثة، إال أهنا ليس فيها عالمة تأنيث ظاهرة، لكن فيها 

ُروا َأَ امَ  َوَِاعالمة تأنيث مقدرة، فلهذا قال: ) ي هذه المؤنثات بما (، يعناْل َّام َ دَّ

 أهنا مؤنثات البد فيها من عالمة إال أن عالمتها مقدرة ال ظاهرة.

 وهنا   االن: 

عندما قدروا عالمة التأنيث يف هذه المؤنثات، لماذا قدروا التاء  الس ال األول:

ُروا َأَ امَ  َوَِاولم يقدروا األلف؟ قالوا: )  (؟اْل َّام َ دَّ

يث هي األصل يف الداللة على التأنيث، وعرفنا أهنا نعم ألن تاء التأن الجواب:

األصل لكوهنا أكثر استعمااًل، وهذا هو المعمول به عند النحويين وغيرهم من 

العلماء، أن األدوات إذا تعددت، وكان لها أم، وهي األكثر استعمااًل، فإهنا عند 
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 من الحذف عند حذف األداة من هذا األسلوب، كحذف أداة االستفهام مثاًل 

أسلوب االستفهام، أو أداة النداء من أسلوب النداء أو نحو ذلك، فإنك ُتقدُر أداة 

األم، كما قالوا مثاًل يف النداء، حرف النداء يجوز أن ُيحذف، فتقول محمد تعالى، 

والُمقدر هو يا ألهنا أم  ؛[29يو  :] (ەئ ەئ وئ وئۇئ)تريد يا محمد، 

 سؤال األول.حروف النداء وأكثرهن استعمااًل، هذا ال

كيف َعلِم النحويون أن هذه الكلمات فيها عالمة تأنيث مقدرة؟  الس ال ال اين:

يقولون هذه الكلمات فيها عالمة تأنيث لكن مقدرة ليست ظاهرة، فكيف علموا 

ذلك؟ ما يف استقراء، أي لو بحثت يف كل اللغة وجدت أن كلمة شمس تأيت بال تاء، 

هذه المؤنثات المعنوية، هذا ما ذكره ابن مالك يف وكذلك سعاد، كذلك دار، وبقية 

 البيت التالي، فقال: 

ااااااااِمْيرِ   َوُيْعااااااااَرُخ اْل َّْفااااااااِدْيُر بِاْلضَّ

 

ااااااِ ْيرِ   ااااااا ال صَّ
ىِّ َِ  َكاااااااْلرَّ

ِْ  َوَنْحااااااِو

إًذا فمعرفة كوهنا مؤنثات ُيعرف بأموٍر كثيرة، ذكر منها ابن مالك كما ترون  

ونحوه، هناك أموٌر أخرى، فهناك الضمير كما أمرين الضمير والتصغير، ثم قال: 

ذكر ابن مالك أي استعمال الضمير المؤنث معه، أي مع هذا المؤنث المعنوي، 

فأنت تقول مثاًل هذه كتف، وتقول الشمس أو الشمَس رأيتها، فيدل ذلك على أهنا 

 مؤنثات.

غير، أن التصغير، فمن أحكام التصغير التي ستأيت يف باب التص والدلي  ال اين:

المؤنث الثالثي إذا صغرته تعاد إليه تاء التأنيث، المؤنث الثالثي الخالي من التاء 

كشمس وهند وقدر ودار وعين وأذن، إلى آخره، إذا صغرته يجب أن تعيد إليه 

 التاء، نقول يف تصغير شمٍس ُشميسة، ويف تصغير ُأذن ُأذينة، وعين عيينة، وهكذا.

ال أهنا مقدرًة ال ملفوظة، ومن عالمة التأنيث فدل على أن التاء موجودة إ
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األخرى اسم اإلشارة المؤنث نحو: هذه عين، وتلك دار، ومن عالمات التأنيث  

اسم الموصول المؤنث، نحو قدري التي عندك، وكأسي التي اشرتيت، ومنها نعته 

 بالنعت المؤنث، نحو رأيت سعاد العالمة، والكأس الممتلئة.

 (ٿ ٿ ٹ) ،[5الشمس:] (ٿ ٺ ٺ): -سبحانه-قال 
ڤ ڤ )فأنث وقال:  ؛[38يس:] (ۉ ۉ)وقال:  ؛[6الشمس:]

ڇ ڇ )وقال:  ؛[45الحج:] (ۋ ۅ)وقال:  ؛[12الحا ن:] (ڤ

فدل على أن العصا مذكر أو مؤنث؟ مؤنث،  ؛[18هه:] (ڇ ڇ ڍ

 وهكذا. ؛[17اإلنسان:] (ے ۓ ۓ ڭ)وقال: 

ومن الفوائد هنا أن يقال: أسماء  فالتأنيث يدل عليه أدلٌة كثيرة، منها ما ُذكِر،

األشهر مذكرة أم مؤنثة؟ كلها مذكرة إال شهرين: وهما جمادى األولى، وجمادى 

اآلخرة، وهما مؤنثان، تقول هذه جمادى ثم تصفها باألولى واآلخرة، فمن الخطأ 

أن تقول جمادى األول، أو تقول جماد األول، أو الثاين، والصواب أن تقول 

وجمادى اآلخرة، وبقية األشهر مذكرة كالمحرم وصفر إلى  جمادى األولى،

 آخره، حتى ذو القعدة وذو الحجة مذكران، ألنك تقول ذو ما تقول ذات.

  ال الشاعر: 

 َياااا َربَّااااَن اْلَبْياااِت ُ ااااوِما َ ْياااَر َصاااااِ َرةَ 

 

ا إَِلْيااااِك ِرَذاااااَل اْلَفااااْوِم َواْلِفَرَبااااا  ُضاااامِّ

اِ    ٌَ  َأْنِدَياااانَ  َِااااا َلْيَلااااَن ِمااااْن ُجَماااااَى  

 

َُّنَُباااا اااا ال ََ
 الَ ُيْبِصاااُر اْلَ ْلاااُب َِاااا َظْلَما ِ

 ال َينااااَبُ  الَ لااااُب َيَااااا َ يااااَر واِذااااَدَة  

 

 َذ  ااااى ُيَلاااا َّ َعلااااى َخيشااااوِمِه الااااَ َنبا

يقولون إن هذه األشهر ُسميت بالوقت الذي اتفقت العرب على تسميتها هبذه  

ة يف شدة الربد، فُسميت بجمادى األسماء، كانت جمادى األولى، وجمادى اآلخر

 من التجمد.
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أن لزيادة تاء التأنيث أغراًضا وفوائد،  -حفظك اهلل–فإذا علمت ذلك فاعلم 

فلماذا ُتزاد تاء التأنيث على الكلمة المذكرة، غرض واحد وفائدة واحدة أم 

 أغراض وفوائد كثيرة؟ لها أغراض وفوائد كثيرة، منها من فوائد زيادة تاء التأنيث

على الكلمة التمييز بين الواحد والجمع من الجنس، وذلك عندما تدخل على اسم 

 الجنس، نحو تمر وتمرة، ونخل وخلة، ونحاة، إلى آخره.

فالتاء هنا ليست للتأنيث، أي للتأنيث المعنوي، وإنما للتفريق بين الجمع 

نه تمرة، والمفرد، فهذا الجنس وهو التمرة جمعه تمر الكثير منه تمر، والواحد م

وكذلك نخل ونحلة، هذا واضح، ولكي يتضح األمر أكثر ننتقل إلى بقر وبقرة، 

هذا الجنس جماعته بقر، والواحد منه بقرة، ولهذا كلمة بقرة يف اللغة تطلق على 

المذكر والمؤنث من هذا الجنس، حتى الثور يسمى بقرة، ألن البقرة هنا للواحد 

 يًضا بقرة ويسمى ثوًرا.وليس للمؤنث وإن كان الذكر يسمى أ

وإن كان األكثر يف اللغة أن األنثى تسمى بقرة، والذكر يسمى ثور، لكن الثور 

يسمى بقرة أيًضا من هذا الجنس، وكذلك باقي األمور، فلهذا يقولون يف قصة 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )عندما مر بالوادي:  ♠سليمان 

 اآلية. ؛[18النم :] (ڱ

ا ناصحًة ذكر أم أنثى؟ المعنى اللغوي هنا هل هذه النملة التي صاحت بقومه 

لكلمة نملة أي واحٌد من هذا الجنس غير محدد هل هو مذكر أو مؤنث ذكر أو 

أنثى، ألن كلمة نملة ُتطلق على الذكر وعلى األنثى من هذا الجنس، فلهذا خطاؤوا 

 من قال: إن نملة سليمان مؤنثة لوجود التاء، يف قصة مشهورة تروى عن أبي حنيفة

وقتادة، والصواب يف ذلك أن التاء هنا للوحدة، أي للداللة على المفر، ال تدل 

 على التأنيث والتذكير.
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كذلك يقال يف الحمام حمامة، وحمامة ُتطلق على المذكر وعلى المؤنث، ألن  

التاء للوحدة، وليست للتأنيث وهكذا يقال يف باقي األجناس، نعم نملة هذه 

للتأنيث، ليست للداللة على التأنيث، فقط وواحد من  للوحدة أي للمفرد، وليست

 هذا الجنس، قد يكون مذكًرا وقد يكون مؤنًثا.

ويقال يف الجنش شاٌة ثم يقال يف المفرد شاٌة وتجمع على شياه، تحتاج إلى  

مراجعة، هل هو من الجنس أم ال، تحتاج إلى مراجعة ألن التاء تفرق فقط بين 

 يتغير، وهنا شاة تتغير اللفظ، تحتاج إلى مراجعة.الجنس والمفرد واللفظ ال 

نعم نملة، كلمة نملة لفٌظ مؤنٌث بالتاء، فلهذا يعامل معاملة المؤنث، أما هل 

هو يف حقيقته يف جنسه ذكر أو أنثى؟ ما يف داللة على ذلك، أنت عندما ترى نملة 

هل عندما  تمشي تقول تمشي أو مشت النملة، مع أنك ال تريد أهنا ذكر أو أنثى،

تقول مشت النملة أهنا أنثى؟ أسألك اآلن، كذلك اآلية وإنما هذا الجنس إذا لحقته 

..، ال للداللة على أنه مؤنث يف الحقيقة، .التاء ُعِمل معاملة المؤنث، لكن ال ألنه

وإنما للداللة على أنه فرد، كذلك الحمامة، تقول طارت الحمامة، أنت ربما تعلم 

م أهل الحمام يميزون بين الذكر واألنثى، ومع ذلك إذا طار أن هذا ذكر، الحما

الذكر تقول طارت الحمامة، ألهنم يريدون واحد من هذا الجنس، وال يريدون 

 التفريق بين المذكر والمؤنث.

؛ تدعوا قومها والنمل هنا جنس، وتكون أنثاه [18النم :] (أيها النمل)

هنا ال يدل على التأنيث، متى حسب الذي ناقشناه، نقول األسلوب يف اللغة 

ستكون التاء للتمييز كما سيأيت؟ تكون التاء للتأنيث إذا كانت فارقة، يعني إذا كانت 

 اللفظة بالتاء مؤنث وبال تاء مذكر.

حينئٍذ نقول التاء هنا للتأنيث الدالة على التأنيث كما لو قلت مثاًل كريم 



 

 
e 

g h 

f  523 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ريم يعني مذكر، لكن إذا قلت وكريمة، إذا قلت كريمة يعني مؤنث، وإذا قلت ك

نملة احذف التاء نمل هل هذا مذكر وهذا مؤنث؟ ال، نمل جمع، وهذا الجمع فيه 

ذكور وفيه إناث، ونملة ماذا تقصد بقولك نملة أي واحٍد من هذا الجمع ال تريد أن 

 هذا مؤنث أو مذكر، هذا األسلوب اللغوي.

اعل أن الفعل يجوز فيه هذا سبق نحوه يف باب الفاعل، ذكرنا يف باب الف

التذكير والتأنيث متى ما كان الفاعل مؤنًثا تأنيًثا مجازًيا، وذكرنا من المؤنث 

المجازي اسم الجنس واسم الجمع، فيجوز لك يف اسم الجنس أن تقول جاءت 

النمل وجاء النمل، وجاءت البقر، وجاء البقر، وكذلك يف اسم الجمع يقول: قال 

 كذا. الشعب كذا وقالت الشعب

ب به قومك، وكذبت قومك، فاسم الجنس واسم الجمع مؤنث مجازي  وكذَّ

ألن فيه ما معنى الجمع، وكل جمٍع فيه معنى التأنيث، فهنا يدخله التأنيث والتذكير 

لكن من باب أنه مؤنث مجازي ال من باب أن النمل كله مؤنث، ال النمل هذا 

ه معنى التأنيث على معنى جمع، جنس فيه ذكور وفيه إناث، إال أن لفظ الجمع في

 وفيه معنى التذكير على معنى جمع، فلك أن تذكر ولك أن تؤنث.

أما لو أردت أن تسأل سؤااًل آخر وهو لو أردنا أن نجمع نماًل على نمال أو 

أردت تجمع نملة على نمالت، هذا سؤال آخر يف الجمع وإنما الكالم اآلن على 

ما فائدة تاء التأنيث يف نملٍة ونمل ونخلٍة ونخل،  معنى تاء التأنيث هنا، ما معنى،

 قلنا للداللة على الوحدة، ال الداللة على التأنيث.

ومن فوائد تاء التأنيث أهنا تأيت عوًضا عن حذف حرٍف محذوف، تأيت هبا 

العرب عوًضا عن حرٍف محذوف، كما يف سنٍة وعدٍة، فالتاء يف سنة عوض من 

سنٌو، وقيل سنٌه ألن االسم كما تعرفون ال ينقص عن  الالم المحذوفة، ألن أصلها

 ثالث أحرف، فعندما ُحذفت الواو من سنٌو عوضت العرب بالتاء فقالوا سنٌة.
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وكذلك عدة، يقال وعد يعُد وعًدا وعدًة، العدة يعني الوعد، عدة مكونة من  

 حرفين وتاء التأنيث يعني هناك حرف محذوف، وهو الواو، فاألصل وعد، وعندما

 حذفوا الواو عوضوا التاء فقالوا: عدة.

ومن فوائد تاء التأنيث أيًضا تأكيد التأنيث، كما يف نحو ناقٍة ونعجٍة ال نقول إهنا  

للتأنيث، ألهنا ال تكون إال للتأنيث كما ذكرنا إال إذا كانت فارقة، أي أن نزعها 

ت ناقة ثم حذفت يجعل االسم مذكًرا واإلتيان هبا يجعل االسم مؤنًثا وأنت إذا قل

التاء لم ينقلب االسم إلى مذكر ما يف ناٌق وناقٌة، يف جمل وناقة، جمل مذكر، وناقة 

مؤنث ليس مؤنث بالتاء، وإنما التاء دخلت لتأكيد التأنيث ألن التأنيث حدث بلفٍظ 

 مستقل.

كما قالوا يف حمار وأتان، أتان ما تحتاج إلى تاء ألن المؤنث له لفظ مستقل، 

فالتاء أدخلتها العرب يف نحو هذه لتأكيد التأنيث، وكذلك يف نعجة،  ومع ذلك

فليس هناك ذكر اسمه نعج، ثم أنثى اسمها نعجة، وإنما كبٌش ونعجة، فالتاء هنا 

 لتأكيد التأنيث.

كبشٍة لم يقال كبشٍة أتان لغة ضعيفة أو قليلة، وإنما الفصيح أتان، هذه أمور 

 لغوية ليست نحوية.

مة ونسابة، فأنت  عاين تام ال أنيا:ومن َوا د وم المبالغة، كما يف راوية، وعالَّ

مٌة فالتاء قطًعا ليست للتأنيث وإنما هي للمبالغة، أي كثير العلم  إذا قلت محمٌد عالَّ

 جًدا.

الداللة على الفرق بين المذكر والمؤنث،  وأهم َوا د وأ راض تام ال أنيا: 

خرناها ألهنا أهم هذه الفوائد وأكثرها هذه أهم غرض وفائدة لتاء التأنيث، أ

استعمااًل يف العربية، وهي تكون يف األسماء الجامدة سماًعا تأيت تاء التأنيث فارقًة 
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بين المذكر والمؤنث يف األسماء الجامدة، لكن سماًعا كما يف فتى وفتاة، ورجِل 

ة، فهذه أسماء ورجلة، وغالٍم وغالمة، وباٍب وبابة، وأمرٍؤ وامرأة، وإنساٍن وإنسان

جامدة ليست من األوصاف المشتقات العاملة عمل أفعالها، اسم الفاعل اسم 

المفعول والصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، واسم التفضيل، فهذه جوامد األصل 

 أن تاء التأنيث ما تدخلها.

يعني ال تقل أرٌض وأرضٌة، جداٌر وجدارٌة، ونحو هذه من الجوامد كرسي 

الجوامد األصل أن التاء ما تدخلها، إال ما جاء يف السماع فقط، وتأيت وكرسيٌة، ال، 

أيًضا يف األوصاف، تأيت تاء التأنيث الفارقة يف األوصاف، وهذا هو األصل فيها، 

وهو حكم مضطرٌد فيها، واألوصاف كما تعرفون هي األسماء المشتقة العاملة 

ئم وقائمة، وجالس وجالسة، عمل أفعالها وهي التي ذكرناها قبل قليل، فتقول قا

وكريم وكريمة، وَفِرح وَفِرحة، وشراب وشرابة، ومضروب ومضروبة، وهكذا 

 باضطراد.

إذا أردت للمذكر لم تأيت بالتاء وإذا أردهتا للمؤنث أتيت بالتاء، هذا هو األصل 

يف األوصاف، أن تدخلها تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث، نعم يقال للمرأة 

إذا كانت يف صفة الرجال، امرأٌة رجلٌة يعني ليست مسرتجلة، المسرتجلة  رجلة

التي تتشبه بالرجال، أما الرجلة التي ببنيتها كالرجال من غير تكلف، فيقال إهنا 

 رجلة.

مثل الرجل رجل رجلٌة أما رجلة شيء آخر، الرجل والرجلة أي رَجل رأسه 

قبل قليل تدخلها تاء التأنيث للفرق فشيٌء آخر، قلنا إن األوصاف وهي ما ذكرناها 

بين المذكر والمؤنث دخواًل مضطرًدا أو سماعًيا، دخواًل مضطرًدا سوى خمسة 

أوزان ال تدخلها التاء، وإنما تأيت للمذكر والمؤنث بلفٍظ واحد، طبًعا ولفظ 

التذكير، ما هذه األوزان الخمسة التي ال تدخلها تاء التأنيث للفرق؟ هي التي 
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  :َفال بن مالك ذكرها ا 

ُعاااااااااااْواَل  ََ اِرَ اااااااااااًن  ََ  َوالَ َتِلاااااااااااا 

 

 َأْصاااااااًل َواَل اْلِمْ َعاااااااَل َواْلِمْ ِعااااااْياَل  

 َكااااااااَ اَك ِمْ َعاااااااا   َوَمااااااااا َتِلْيااااااااهِ  

 

ٌ  َِْيااااهِ   ُشااااُ ْو ََ   ٌِ َِ ِمااااْن   َتااااا اْلَ ااااْر

ِعْياااااااَ  َكَف ِْياااااااَ  إِْن َتبِااااااا ْ   ََ  َوِماااااااْن 

 

ُه َ الًِبااااااا اْل َّااااااام َتْمَ نِاااااا ْ   ََ  َمْوُصااااااْو

يقولك إن تاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث التي تدخل باضطراد على  

األوصاف ال تدخل على هذه األوزان الخمسة من أوزان األوصاف، الوزن األول 

فعول، إذا كانت بمعنى فاعل، فعول بمعنى فاعل مثل ماذا؟ مثل شكور صبور 

 جحود، بمعنى صابر وشاكر إلى آخره.

شكوٌر وصبوٌر وهذه امرأٌة شكوٌر وصبوٌر وال يقال امرأٌة يقال هذا رجٌل 

شكورة وصبورة، شذ من ذلك قولهم رجل عدٌو وامرأة عدوٌة شذت هذه الكلمة، 

اِرَ نً  َتِلا َواَل رجٌل عدو وامرأة عدوة، وهذا هو قول ابن مالك: ) ُعْواَل َأْصاًل  ََ (؛ ال ََ

 تأيت للفرق بين المؤنث مع فعول.

ماذا يريد بقوله أصاًل؟ يعني أن فعواًل الكلمات التي تأيت علة  (؛أصاًل قال: )

وزن فعول، قد تأيت بمعنى فاعل، نحو شكور وصبور، وهذا هو األصل وهو األكثر 

يف الكالم أن فعول بمعنى فاعل، وقد تأيت فعوٌل بمعنى مفعول وهذا قليل مثل 

ك حلوب، أي ركوب، بمعنى راكب أو مركوب، ناقٌة ركوب أي مركوبة، وكذل

 محلوبة.

ابن مالك يريد فعول بمعنى فاعل، أم فعول بمعنى مفعول؟ يريد فعواًل بمعنى 

فاعل، ألنه األصل، األصل يف فعول أن يكون بمعنى فاعل، أما إذا كانت بمعنى 

مفعول كحلوٍب وركوٍب فإهنا تبقى على األصل وتدخلها التاء يقال: ركوٌب 

 كوبة وحلوبة، أما حلوب ما يقال حلوب.وركوبة، وحلوٌب وحلوبة، يقال ر
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صيغة المبالغة مفعال، مثل  الوزن ال اين ال   ال تدخله تام ال أنيا ال ار ن:

ماذا؟ صيغ المبالغة على مفعال مثل مقدام معطار، منحار، معطاء مهدار، معالم، 

 مفراح إلى أخره، تقال باللفظ نفسه للرجل واألنثى، رجٌل معطار، وامرأٌة معطار،

رجٌل منحاٌر وامرأة منحار، وال تدخله تاء التأنيث الفارقة، قالوا شذ من ذلك يف 

قولهم: رجٌل ميقان، وامرأٌة ميقانة، ميقان على وزن مفعال، ما معنى ميقان؟ يقول: 

هو الرجل الذي ال يسمع شيًئا إال تيقنه وتحققه، وهذا من الصفات الطيبة يف 

بادر إلى إشاعته وإنما تحقق منه وتأكد حتى يعرف اإلنسان، أنه إذا سمع شيًئا لم ي

 صحته من كذبه، ميقان.

صيغة المبالغة مفعيل نحو معطيل، ومنطيق، يقال رجل معطيل  الوزن ال الا:

أي كثير التعطل ومنطيق أي حسن النطق، وكذلك امرأٌة معطيل ومنطيق، وال 

 أٌة مسكينة.تدخل تاء التأنيث هنا، قالوا: شذ قولهم رجٌل مسكين، وامر

التأنيث  (0:55:10@(؛ أي )َواْلِمْ ِعْياَل  اْلِمْ َعاَل  َواَل وهذا قول ابن مالك: )

 فارقة المفعيل ال المفعال وال المفعيل.

هو وزن مفعل، الوصف الذي على وزن مفعل كـــ مغشم  الوزن الراب :

 ومدعس.

دخلها تاء التأنيث من األوزان التي ال ت الوزن الراب :بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

الفارقة، هو مفعل، الوصف الذي على وزن مفعل كـــ مغشم ومدعس، يقال رجٌل 

مغشٌم وامرأٌة مغشم، والمغشم هو الذي ال يثنيه شيء عما يريد ويهواه بسبب شدة 

(؛ ثم قال: ِمْ َع    َكَ اكَ شجاعته، والمدعس هو الطعان، وهذا قول ابن مالك: )

ٌ  َِْيهِ َوَما َتِلْيِه َتا ا) ُشُ ْو ََ   ٌِ َِ ِمْن  (؛ يشير إلى أنه جاءت كلماٌت قليلة خالفت ما ْلَ ْر

سبق فدخلتها هاء التأنيث الفارقة فعول بمعنى فاعل، قد ذكرنا عدو عدوه أو 

مفعال أو مفعيل، فهو مفعل فهناك كلمات قليلة خالفت هذه القواعد، والقليل كما 
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 لك يشير إلى وجود هذا الشاذ.تعرفون ال حكم له، لكن كعادة ابن ما 

وهو األخير من األوزان التي ال تدخلها تاء التأنيث الفارقة،  الوزن الفامس:

فعيل بمعنى مفعول، الوصف إذا كان على وزن فعيل وهو بمعنى مفعول، كقتيل، 

بمعنى قاتل أو مقتول، إًذا فعيل بمعنى مفعول وكجريح، وكحيل، دهين، تقول 

 وامرأٌة قتيٌل وجريح، وال تقول امرأٌة جرحٌة أو قتيلة.رجٌل قتيٌل وجريح، 

أما إذا كان فعيٌل بمعنى فاعل كرحيم بمعنى راحم، وكريم وشريف، وظريف، 

إلى خره، فتبقى على األصل الذي ال يستثنى يبقى على األصل، فتدخله التاء، 

 تقول رحيٌم رحيمة، وشريف وشريفة، وكريم وكريمة، إلى آخره.

ل ابن مالك ومن فعيٍل كقتيٍل، يريد فعيل التي بمعنى مفعول وقتيل وهذا هو قو

 التي بمعنى مقتول.

 : مم  ال 

 إِْن َتبِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ْ 

 

ُه َ الًِبااااااااا اْل َّااااااااام َتْمَ نِاااااااا ْ   ََ  َمْوُصااااااااْو

يقول: إن هذا الحكم وهو أن تاء التأنيث فارقة ال تليه، إذا جاء المؤنث مع ما  

رينة تدل على تأنيثه، كما لو قلت هذا قتيٌل يدل على أنه مؤنث، أي إذا كان فيه ق

وهذه قتيلة، رأيت رجاًل قتياًل وامرأًة قتياًل، يف داللة على أن القتيل هذه مؤنث 

 وغير ذلك من األدلة كأن تقول هنٌد قتيل، أو نحو ذلك.

أما إذا لم يكن هناك دليل لم يكن قرينة على التأنيث فيبقى الحكم على 

تياًل وقتيلًة ال تقول رأيت قتياًل وقتياًل، تعني باألول مذكر األصل، تقول: رأيت ق

وبالثاين مؤنث، لعدم وجود قرينة التأنيث، تقول رأيت قتياًل وقتيلًة، لو قلت رأيت 

 قتياًل من النساء؟ تأيت بالتاء أم ال؟ ال تأيت، لوجود القرينة.

القرينة، كيف رأيت قبل قليل قتياًل وقتيلًة يجب أن تدخل التاء لعدم وجود 
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تعرف أن الثاين مؤنث، وتقول رأيت رجاًل قتياًل وامرأًة قتياًل، هنا معروف مؤنث 

 ألنك قلت امرأة.

إذا ُذكرت قرينة على التأنيث أي قرينة؟ موصوف أو اسم إشارة أو أي قرينة 

ن على أهنا مؤنث ما تأيت بالتاء، إذا لم تأيت قرينة على التأنيث، تأيت بالتاء وجوًبا أل

اللبث ممنوع يف اللغة، ابن مالك هذا الذي سنشير إليه اآلن، ابن مالك كما رأيتم 

خص هذا الحكم بفعيل التي بمعنى مفعول وسكت عن بقية األوزان السابقة، 

أن هذا الحكم يطرد يف الجميع ألن العلة موجودة، وهي  -واهلل أعلم–والراجح 

ُتؤنث بخالف ما لو قلت رأيت رجاًل اللبث، فلو قلت مثاًل رأيت صبوًرا وصبورًة 

 صبوًرا وامرأة صبوًرا، فال تؤنِث وكذلك يف البواقي ألن اللبث يف اللغة ممنوع.

 و ول ابن مالك يف البيت األخير، وهو: 

ِعْياااااااَ  َكَف ِْياااااااَ  إِْن َتبِااااااا ْ  ََ  َوِماااااااْن 

 

ُه َ الًِبااااااا اْل َّااااااام َتْمَ نِاااااا ْ   ََ  َمْوُصااااااْو

يقول حذف التاء من فعيل التي بمعنى مفعول  فنص هنا على أن الحكم غالب، 

ليس واجًبا كاألربعة السابقة وإنما هو غالب هذا هو الغالب، يريد أن يقول إن 

الشذوذ يف هذا الباب كثير، فعيل التي بمعنى مفعول، نعم هناك كلمات كثيرة 

جاءت بالتاء، وهي فعيٌل بمعنى مفعول، فلهذا قالوا إن الحكم غالب، كقولهم 

ٌة ذميمة، بمعنى مذمومة، وخصلٍة حميدة، بمعنى محمودة، فهذا غالٌب ال صف

 واجب، بخالف الشذوذ يف األبواب السابقة، فهو شذوذ قليل.

العلة ال، هو قال فقط إن تبع موصوفه، لماذا يشرتطون وجود الموصوف؟ ألن 

فإذا  الموصوف يرفع اللبث، يقول رأيت امرأًة قتياًل، قتيل صفة، وامرأة موصوف،

كان الموصوف موجود، فهو يدل على التأنيث، فال نحتاج إلى التاء، أما إذا لم يأيت 

 الموصوف لم تأيت قرينة على التأنيث يجب أن تقول رأيت قتيلًة لدفع اللبث.
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إذا كان هناك لبث أي لم تأيت قرينة تأنيث نعم يجب التأنيث، فعيل بمعنى  

ا بخالف األوزان األربعة السابقة فالحكم مفعول هنا الحكم غالب، ألنه قال غالبً 

واجب ألن الشذوذ فيها قليل، بخالف فعيل التي بمعنى مفعول فالشذوذ فيها 

كثير، وقالوا إن الحكم غالب، غالب أي األكثر وكثير، بخالف القليل، كثيٌر وقليل، 

ريح يف مثل هذه األمور يقال إن الذي ورد يف اللغة ينبغي التمسك به مثل قتيل وج

وردت يف أساليب كثيرة، لكن لو جاءت صفات أخرى على فعيل بمعنى مفعول 

ولم ترد يف اللغة حينئٍذ األفضل أن تقيسها على الغالب، لكن لو أتى إنسان وحملها 

 على غير الغالب فال يصل إلى حد التلحين.

زوج وزوجة هذا يدخل يف دخول تاء التأنيث الفارقة على األجناس، يعني 

جوامد، الذي ذكرناه مثل باب وبابة، وأمرؤ وامرأة سماعي، هذا سماعي، على ال

فلهذا يقولون األفصح يقولون زوٌج للذكر واألنثى، وهذه لغة القرآن، عرب عن 

المرأة بالزوج، لكن جاء يف اللغة التعبير عن المرأة بالزوج وهذا األكثر وبالزوجة 

م ليست ضعيفة، لكن يقال إن األفصح يف شواهد ثابتة، هذه شواهد ثابتة وكثيرة، نع

أن تقول زوج، وزوجة فصيحة، كالهما صحيح، لكن الصحة البالغة الفصاحة 

 أيًضا مستويات، ليست مستوى واحد.

ڃ ڃ ): كما أن الضعف مستويات ليس مستوى واحًدا، قوله 

األم  ؛[28مريم:] (ڃ ڃ چ چ)يف قصة مريم،  ؛[28مريم:] (چ چ

ن هذه بغًيا ما قال بغيًة لما؟ ستكون مثل طالق وحامل، أما مؤنث ومع ذلك أخرب ع

النحويون فقد عللوه على ما ذكرناه اآلن، على قولين انتبهوا إليهما ألهنما تعودان 

 إلى المعنى.

قالوا بغي على وزن فعيل، بمعنى فاعل أو مفعول، إن كانت  الفول األول:

وكريم وكريمة، وإن كانت بمعنى فاعل فالقياس دخول التاء كرحيم ورحيمة، 
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بمعنى مفعول فعدم التاء جاء على القياس، فقالوا إن فعياًل هنا بمعنى مفعول، بغي 

بمعنى بغية، أي يبتغيها الرجال للزنى، فعللوا هبذا التعليل قالوا: إن بغي فعيل 

 بمعنى مفعول فلهذا ُحذفت التاء فقيل وما كانت أمك بغًيا.

غي ليس على وزن فعيل وإنما هو على وزن فعول، بغي قالوا إن ب الفوال ال اين:

من بغى يبغي، هذا فعول من بغى يبغي فعول بغي يبغي، الالم ياء، فعول فيها واو 

زائدة، ستكون بغوي، ومن أحكام اإلعالل المشهورة وستأتينا يف باب اإلعالل، 

يف الياء إذا اجتمعت الواو والياء واألولى ساكنة ُقلبت الواو ياًء ثم أدغمت 

 األخرى، هذه قاعدة معروفة يف اإلعالل.

بغوي اجتمعت الواو ساكنة وبعدها الياء وقلبت الواو ياًء ثم حدث اإلدغام 

فصارت بغي، فهذا ال إشكال فيه اإلعالل، ثم فعول هنا، إذا قلنا أهنا فعول بمعنى 

غي بمعنى فاعل نحذف التاء، بمعنى مفعول تبقى التاء، قالوا فعول بمعنى فاعل، ب

باغية للزنى، ما كانت أمك تبغى الزنى، فتكون فعول بمعنى فاعل فُتحذف التاء 

قياًسا، وما األنسب للمعنى من هذين القولين؟ أن تكون بمعنى فاعلة أم بمعنى 

مفعولة؟ نعم األنسب للمعنى أن تكون بمعنى فاعلة، أي لم تكن أمك تبغي الزنى 

ا هو قول المحققين أن بغي فعول بمعنى فاعل، هي التي تفعله وتقصده، فالقول هن

هذا قول البصريين يف المسألة، البصريون دائًما ينقرون يف المعاين حتى ولو أدى 

 ذلك إلى خالف ظاهر اللفظ بما أنه جاري على القياس كما رأيتم.

من الكالم على تاء التأنيث انتقل إلى الكالم  بعد أن انتهى ابن مالك  

 نيث وهي عالمة ثانية من عالمات التأنيث فقسمها قسمين فقال:على ألف التأ

اُ  َ ْصاااااااارِ  ٌَ  َوَألِااااااااُ  اْل َّْأنِْيااااااااِا 

 

اُ  َماااااااَد َنْحاااااااُو أْنَ اااااااى اْلُ ااااااارِّ   ٌَ  َو

يقول: ألف التأنيث قسمان، ألف التأنيث المقصورة ذات قصر، وألف التأنيث  

اُ  َمَد ماذا؟ قال: )الممدودة قال ذاُت مد، ثم مثَّل أللف التأنيث الممدودة ب ٌَ َو
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(؛ فأخذ لفة طويلة حتى يأتيك بمثال، يقول أنثى الغر، الغر جماعة، َنْحُو أْنَ ى اْلُ رِّ  

الغر ُفعل جماعة، واحدهم َأَغر، األغر الذي يف جبهته بياض، فواحدهم أغر، 

 .وأنثى األغر غراء، هذا مثال للمؤنث بألف التأنيث الممدودة غراء أنثى الُغر غراء

هنا مسألة ما األصل يف ألف التأنيث؟ ألف التأنيث عرفنا أهنا قسمين إما 

 مقصورًة كحبلى، ومرى، وإما ممدودة كحمراء، وعلماء.

 ما األص  أيَما األص ؟ يف المسألن خالخ على مالمن أ وال: 

وهو قول البصريين أو قول جمهور البصريين، قال جمهور  الفول األول:

لف المقصورة، والممدودة فرٌع عنها فكل ممدودٍة أصلها البصريين األصل األ

ألٌف مقصورة، فحمراء مختومة بألف وهمزة، حمراء أصلها عندهم حمرى، حاء 

ميم راء ألف مقصورة، مثل حبلى، الذي حدث أنه ِزيد يف حمرى ألف قبل األخير، 

األلف ألف زائدة قبل األخير فاجتمع يف النهاية ألفان كالهما ساكنان، فقلبت 

الثانية همزة لكيال ُتحذف، ألن األلفان ساكنان وال يلتقي ساكنان، فلهذا قالوا إن 

 األصل ألف التأنيث المقصورة.

 واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 



 

 
e 

g h 

f  533 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 
 

 

﷽ 
 

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

 أصحابه أجمعين.و

قلنا إن هناك خالًفا بين النحويين يف األصل بين ألفي التأنيث فقال جمهور 

البصريين إن األصل األلف المقصورة، وشرحنا قولهم، وأما الكوفيون فإهنم يرون 

أهنما أصالن أي إهنما عالمتان مختلفتان، فألف التأنيث المقصورة عالمة مستقلة 

 مة مستقلة.وألف التأنيث الممدودة عال

وهو أن الهمزة واأللف يف الممدود كالهما  ويف المسألن  ول مالا ضعي : 

عالمة التأنيث فإذا قلت حمراء فعالمة التأنيث عند هؤالء األلف والهمزة مًعا، 

 وهذا القول ضعيف.

  :فاخلالصة: أن حنو محراء يف تأنيثه ثالثة أقوال 

ة التي ُقلبت ممدودة وهذا قول : أنه مؤنٌث بألف التأنيث المقصوراألول

 البصريين.

: أنه مؤنٌث بالهمزة، ألن الهمزة عندهم من عالمات التأنيث والفول ال اين

 وهذا قول الكوفيين.

 : أنه مؤنٌث باأللف والهمزة مًعا.والفول ال الا
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بعد أن ذكرا عالمتي التأنيث إلى بيان  بعد ذلك انتقل ابن مالك   

ث بألف التأنيث المقصورة والمؤنث بألف التأنيث أوزاهنما، أوزان المؤن

الممدودة، وبيَّن أن لهما أوزاًنا كثيرة، إال أنه سيذكر المشهور من هذه األوزان 

اُر َِا فقط، فبدأ بألف التأنيث المقصورة وبيَّن أوزاهنا المشهورة فقال: ) ََ
َواالْ  ِ

 (؛ يعني المقصورة.َمَبانِا األْوَلى

اُر َِااااا ََ
 ا َمَباااااانِا األْوَلاااااىَواالْ ااااا ِ

 

َُّااااااااوَلى   ُيْبِدْيااااااااِه َوْزُن أَرَبااااااااى َواْل

ْعَلاااااااى َجْمَعاااااااا  ََ  َوَمَرَهاااااااى َوَوْزُن 

 

 َأْو َمْصاااااااَدًرا َأْو ِصاااااااَ ًن َكَشاااااااْبَعى 

ََْر   ى ِ اااااااَب ََ  َوَكُحَبااااااااَر  ُ ااااااامَّ

 

 ٌِْكااااااَر  َوِذ ِّيَ ااااااى َمااااااَ  اْلُ ُ اااااارَّ  

اَر   ااااافَّ ََاااااى َماااااَ  اْلشُّ ْي  َكاااااَ اَك ُخلَّ

 

ِْ اْ ااااااا ِنَْداراً َواْعااااااا   ُز لَِ ْيااااااارِ هاااااااِ 

فذكر اثني عشرة إناًء، اثني عشر وزًنا يقول إهنا أشهر أوزان المؤنث بألف  

: وزن فعالء، بفتح الفاء والعين، نحو أربى، واألربى األولالتأنيث المقصورة، 

  وَيه يفول جرير بي ه المشَور:اسم من أسماء الداهية، ونحو شعبى، اسم موضع 

 ذااااااا  يف  اااااااعبى  ريًبااااااااأعباااااااًدا 

 

 أل ماااااااااااا ال أبالاااااااااااك وا  راًباااااااااااا

ُفعلى، بضم الفاء وسكون العين فعلى، نحو ُبهمى، وهو اسم  والوزن ال اين: 

 نبت، وحبلى، وطولى، وهما وصفان.

فالحبلى الحامل والطولى مؤنث األطول، وكذلك الرجعى، وهو مصدر، 

وتأيت يف المصادر، ومثال معنى ذلك أن فعلى تأيت يف األسماء وتأيت يف األوصاف 

 ابن مالك األولى.

فعل بثالث فتحات فعل نحو مرطى، وكذلك جمز وبشك،  الوزن ال الا:

 وهي أسماء مشى، أي أسماء مشيات، وكذلك برد وهو اسم هنر.

َفْعل، فتٍح فسكون، نحو قتلى وجرحى، يف الجمع ودعوى يف  والوزن الراب :
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جًدا فلهذا نص ابن مالك على كثرهتا  المصدر وشبعى يف الوصف، وهذه كثيرٌ 

ْعَلى َجْمَعاوتنوعها فقال: ) ََ (؛ يعني كقتلى وجرحى أو مصدًرا يعني كدعوى َوَوْزُن 

 أو صفًة ومثَّل كشبعى.

فعال: نحو حبارى وهو اسم طائر مشهور، وسمانى اسم  الوزن الفامس:

 طائر، وسكارى جمع سكران.

ل، بضم األول وت الوزن الساى : شديد العين المفتوحة، نحو ُسمهاء، وهذا ُفعَّ

مثال ابن مالك وهو من أسماء الباطل، سمهاء وهو أيًضا اسم للهواء بين السماء 

 واألرض أيًضا يسمى بالسمهاء.

 : ل، نحو  ومن األوزان ََِع َّ بكسر الفاء وفتح العين والالم المشددة، فِعَّ

 اسم مشية فيها تدفٌق وسرعة.سبطرى اسم مشية، مشية فيها تبخرت، وكذلك ِذفقه 

ِع :  ََ بفتح فكسر، َفِعل كذكر، وهو مصدر ذكر، وكذلك ضرًبا،  والوزن ال امن 

 جمع ضريبان.

بكسر الفاء والعين المشددة المكسورة  ومن األوزان وهو الوزن ال ا  : َعي :

فعيل، مثلها ابن مالك بحثيثى، وهو من مصادر حث، تقول حث يحث حًثا، 

الحثيث هذه بمعنى الحث، ومن ذلك الخليفة، بمعنى الخالفة، ومن وحثيًثا، ف

 ذلك قول عمر المشهور لوال الخليفة ألذنت، يعني لوال الخالفة ألذنت.

: ُع َّ َُ بضم األول والثاين والالم والمشددة، ُفُعلَّ مثلها ابن مالك  الوزن العا ر 

ى، وهو وعاء الطلع، الطلع له وعاء يحفظه يسمى الكفرى، وهو مأخوٌذ  بــ اْلُكُفرَّ

من الكفر وهو السرت، ومن ذلك قولهم حذرى، وبذرى، حذرى فالن حذرى أي 

 كثير الحذر، وبذرى أي كثير التبذير.

َُعي : بفاٍء مضمومة، وعين مشددة مفتوحة، ُفعيل، مثلها  الوزن الحاى  عشر 
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ا، وُخليًطا، ابن مالك بُخليط، وهو من مصادر اختلط، تقول اختلط يختلط اختالطً  

 تقول العرب وقع يف ُخليًطا، أي يف أمر مختلط.

بضم الفاء والعين المشددة ُفّعالة مثلها ابن مالك بـــ  الوزن ال اين عشر َعالن:

اَرى، وهو اسم نبت وكذلك خبازى، اسم نبت، ولعله أصل ما يسميه الناس  قَّ اْلشُّ

 اليوم بالخبيز، ومن ذلك خضارى اسم طائر.

عشر وزًنا بناًء ذكرها ابن مالك لألسماء المؤنثة بألف التأنيث  فهذه اثنا

المقصورة، ولها أوزان أخرى كثيرة، مثاًل الكفرى مثال ابن مالك الكفرى تذكر 

كتب اللغة أنه يجوز يف فاءها وعينها أي يف الحرف األول والثاين الفتح والكسر 

ك فيها الفتح والضم والكسر، والضم، يعني أهنا مثلثتان، الفاء والعين مثلثتان، ل

 فثالثة يف ثالثة تسعة أي فيها تسعة لغات.

كل لغة لها وزن، ما ذكر ابن مالك منها إال ُفعلى، وهي تأيت على ُفعلى، 

وُفَعلى، وُفِعلى، وَفَعلى، وَفُعلى، وَفِعلى، وفَِعلى، وفُِعلى، وفِِعلى، لكن هذه 

لة، يعني لم تأيت عليها إال كلمات األوزان غير األوزان المذكورة هي أوزان قلي

قليلة، فلهذا يقولون هذا من عمل اللغويين، حصر أوزان األسماء المؤنثة بألف 

التأنيث المقصورة هذا من عمل اللغويين، وليس من عمل النحويين، النحوي 

عمله أن يبين عالمة التأنيث وأحكام التأنيث، أما حصر هذه األوزان فإنه من عمل 

تى ذكر أوزاهنا المشهورة ليس من عمل النحوي وإنما ذكره ابن مالك النحوي، ح

 فقط لبيان أشهر هذه األوزان لكي نطلع عليها.

ال هي اللغة يعني المعاجم، المعاجم التي هي التي تفرق يف كلمات اللغة، 

فلهذا تتفق كل الكلمات المقصودة، ثم إنه كما سيأيت بعضهم يخص بعض 

يف، كما خصوا المقصور والممدود بكتٍب خاصة، سيأيت المسائل اللغوية بتأل

 شيء من ذلك.
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ال أوزان المقصور عموًما كثيرة، ومعلوم أن أوزان األسماء هي األكثر، 

وزن يف  1500األفعال أوزاهنا محصورة، أما األسماء فأوزاهنا كثيرة، تصل إلى 

قليلة، ومنها أوزان العربية، منها أوزان مضطردة ومنها أوزان كثيرة، ومنها أوزان 

 نادرة، أوزان

وزن أو بناء، ثم استدرك عليه العلماء  300سيبويه ذكر منها قرابة أكثر من 

وزن، لكن النحويين ال يدرسون من ذلك إال  1500حتى أوصلوها إلى قرابة 

المضطرد القياسي، أما السماعي فليس من عمل النحوي وإن كان النحوي يشير 

 تعود أن بابه القياس تعود له يف اللغة.إلى هذا القياسي لكي 

 مم بعد ٌلك  ال ابن مالك:

ِْ  لَِ ْيرِ  َواْعزُ   اْ  ِنَْداراً  هِ 

يعني ما سوى هذه األوزان من أوزان األسماء المقصورة هي أوزاٌن قليلة 

َهانادرة، ثم انتقل إلى ذكر األوزان المشهور أللف التأنيث الممدودة فقال: ) (؛ لَِمدِّ

 ث بألف التأنيث الممدودة هذه األوزان.أي للمؤن

ِعااااااااااااَلمُ  َْ ْعااااااااااااَلُم َأ ََ َها   لَِمااااااااااادِّ

 

ْعَلااااااااااااَلمُ   ََ اااااااااااَا اْلَعاااااااااااْيِن َو  ُمَ لَّ

اااااااااُعْواَل   ََ ْعُلاااااااااَل  َُ  ُماااااااامَّ ََِعااااااااااَل 

 

اااااااااااِعاَلُم َِْعِلَيااااااااااا َمْ ُعااااااااااْواَل   ََ  َو

ََْلااااااَق اْلَعااااااْيِن ََِعااااااااَل َوَكااااااَ ا   َوُم

 

َعاااااااااَلم أِخااااااااَ ا  ََ اااااااااَم  ََ ََْلااااااااَق   ُم

فذكر كم وزن؟ سبعة عشر بناًء سبعة عشر وزًنا؛ ألنه أحياًنا يقول مثلث ثالثة،  

 نعدها، مطلق يعني ثالثة، مطلق يعني فيها الحركات الثالثة.

ْعالَمُ كما قال: ) الوزن األول: ََ َها  (؛ وزن فعالء نحو حمراء، وحسناء، لَِمدِّ

  االسم غير الوصف.وهما يف الوصف وصحراء يف االسم إًذا يأيت يف الوصف ويف

أفعالء بمدها فعالء وأفعالء مثلث العين، ماذا قال يف أفعالء؟  الوزن ال اين:
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َا اْلَعْينِ قال: )  ِعالَُم ُمَ لَّ َْ (؛ يعني يف العين الكسر أفعالء والضم أفعالء والفتح َأ

ولغٍة أفعالء صارت ثالثة، إًذا فالثاين أفعالء نحو أربعاء والثالث أفُعالء نحو أربعاء 

 يف أربِعاء.

والرابع أفعالء بفح العين نحو أربَعاء لغٌة يف أربِعاء، إًذا أربعاء فيها ثالث لغات  

 أشهرها الكسر أربِعاء ويقال أرُبعاء، وأرَبعاء وهي لغات صحيحة.

نحو عقرباء، قيل إنه أنثى العقرب ويطلق على موضع  الوزن الفامس: َعلالم:

ء، وهو اسم موضع سموه بحرمالء ال أدري هل أو اسمه عقرباء، ومن ذلك حرمال

 أصل حريمالء أو ال.

 مم  ال ابن مالك: 

اااااااااُعْواَل  ََ ْعُلاااااااااَل  َُ  ُماااااااامَّ ََِعااااااااااَل 

 

اااااااااااِعاَلُم َِْعِلَيااااااااااا َمْ ُعااااااااااْواَل   ََ  َو

ربما أرادوا أنه موضٌع يكثر فيه الحرمل، المراد هبذا البيت المد يف جميع  

الممدودة، إال أنه قصرها كلها إال واحدًة لضرورة األوزان ألنه يتكلم على األوزان 

الشعر، يعني أراد بفعال فعالء، وفعلال فعلالء، وفاعوال فاعوالء، وفعليا فعلياء، 

 ومفعوال مفعوالء.

لكنه قصر للضرورة والكالم واضح، ألنه يقول لمدها، إًذا يريد أوزان 

 .الممدود، فالسادس هو فاعالء، نحو قصاصاء بمعنى القصاص

 نحو ُقرفصاء، وهي جلسة معروفة. والساب : َعلالم:

نحو عاشوراء لليوم العاشر، وقال بعضهم تاسوعاء لليوم  وال امن: َاعوالم:

 التاسع من محرم.

نحو نافقاء، وقاصعاء وهما اسمان لجحر اليربوع،  :الوزن ال ا  : َاعالم

افقاء، واألخرى يكون اليربوع يجعل له بابين فتحتين، أحدهما تسميه العرب ن
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 القاصعاء.

 نحو كربياء، بمعنى تكرب. :الوزن العا ر: َعليام

نحو مشيوخاء وهو من جموع كلمة شيخ،  :الوزن الحاى  عشر: م عوالم

 شيخ ُتجمع على شيوخ وعلى أشياخ ولها جموع كثيرة من جموعها مشيوخاء.

 مم  ال ابن مالك:

ََْلااااااَق اْلَعااااااْيِن ََِعااااااااَل َوَكااااااَ ا  َوُم

 

َعاااااااااَلم أِخااااااااَ امُ   ََ اااااااااَم  ََ  ََْلااااااااَق 

 يعني أن فعاالء الوزن األول  

مثلث العين، وطلق العين فعااًل، إًذا فعاال وفعوالء وفعيالء، ثالثة أوزان، ألن 

ما بعد العين مد، والمد يتبع حركة ما قبلها، والوزن الثاين فعالء قال: مطلق فاٍء 

ن؟ الفاء، ومطلق فاٍء فعالء، إًذا َفعالء، فعالء، إًذا ما المثلث يف فعالء؟ الفاء والعي

 وُفعالء، وفِعالء، فهذه ستة أوزان تضاف إلى ما سبق.

 إًذا نكمل، انتهينا من الوزن الحادي عشر.

قالوا نحو برساء بمعنى الناس، وبركاء بمعنى شدة  :الوزن ال اين عشر َعالم

 القتل، أو الشدة عموًما، وقال الشاعر: 

   إال ال ينجااااااااااا ماااااااااان ال ماااااااااارا

 

 بركاااااااااااام الف اااااااااااال أو ال ااااااااااارار

 ال ينجي إال شدة القتل أو الفرار. 

قالوا نحو قريثاء، وكريثاء لنوعين من البثر  :والوزن ال الا عشر: َعيالم

 بالقاف وبالكاف، نعم فعيالء، بالياء، كقريثاء وكريثاء.

 مثلوا له دبوقاء وهو من أسماء العذرة. :والوزن الراب  عشر: َعوالم

 فعالء: نحو جنفاء، اسم موضع. :ن الفامس عشرالوز
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ُفعالء وهو كثير نحو كرماء وشركاء يف الصفات،  :والوزن الساى  عشر 

 وخيالء يف المصدر بمعنى التكرب، وعشراء للناقة المرِضع، فهذا كثير.

بالكسر والفتح قالوا نحو سيراء، من  :والوزن الساب  عشر وهو األخير: َيَعالم

فهذا وارد يف الحديث يف شواهد كثيرة سيراء، هي الُحلة المخططة، يعرف السيراء 

 هو ثوٌب أو حلٌة أو برٌد مخطط مخطط بأصفر وأحمر كانوا يحددون األلوان.

هذا ما يتعلق هبذا الباب وهو باب التأنيث ذكر فيه عالمة التأنيث وذكر أهم 

ر أوزان ألف فائدة وغرض لتاء التأنيث وهي الفرق بين المذكر والمؤنث وذك

 التأنيث المقصورة وأوزان ألف التأنيث الممدودة.

أنا كنت قد حضرت الباب التالي وهو باب المقصور والممدود، إن شئتم أن 

 نلقيه وإن شئتم أن نقف.

هو ليس طوياًل لكنه طبًعا يحتاج إلى وقت، كالدرس السابق إال قلياًل، إًذا 

 ونختم هذا الدرس. نستعيذ باهلل 

هلل رب العالمين وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  والحمد

 أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثاني والعشرون بعد املائة
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 -أما بعد: 

من سنة خمٍس وثالثين  نحن يف ليلة االثنين الرابع والعشرين من ربيع اآلخر

وأربعمائة وألف، نعقد يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض 

عليه رحمة –الدرس الثاين والعشرين بعد المائة، من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-اهلل

وصلنا إلى باب المقصور والممدود، يف هذه األلفية الطيبة المباركة، بعد أن 

واب النحو، ثم بدأ ابن مالك بعد ذلك بخلط أبواب النحو انتهينا من أغلب أب

بابين من أبواب الصرف،  -إن شاء اهلل–بأبواب الصرف، فندرس يف هذه الليلة 

 -عليه رحمة اهلل–الباب األول: هو باب المقصور والممدود، وقد عقده ابن مالك 

 يف سبعة أبيات، قال فيها: 

 اْلَمْقُصْوُر َواْلَمْمُدْوُد

ا اْ ااام  اْ اااَ ْوَجَب ِماااْن َ ْباااِ  .إِ 771 ٌَ

ََّااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَرخ  اْل

 

ا َن ِْيااااارَ َكاألََ اااااْ    ٌَ ْ ًحاااااا َوَكااااااَن  ََ 

ِْ اْلُمَعااااااا ِّ اِِخااااااارِ 772  ِلنَ ِْيااااااارِ ََ . 

 

 ُمُبااااااْوُ  َ ْصاااااارَ بِِفَياااااااَ  َظاااااااِهرِ  

َعاااَ  َِاااا َجْمااا  َماااا773  َُ  .َكِ َعاااَ  َو

 

َمى  ْعَلااااااَن َنْحااااااُو اْلاااااادُّ َُ  َكِ ْعَلااااااَن َو
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 َ َحقَّ َ ْباااَ  آِخااارَ َألِاااْ  .َوَماااا اْ ااا774 

 

ِْ َذْ َمااااك ُعاااارِْخ   اْلَماااادُّ َِااااا َن ِْياااارِ ََ 

 .َكَمْصااَدِر اْلِ ْعااِ  الَّااِ   َ ااْد ُبااِدَ ا775 

 

ْمااااِز َوْصااااَ  َكاااااْرَعَوَ  َوَكاْرَتااااَأ   ََ  بِ

ا776  ٌَ ا َ ْصاااارَ َو ٌَ  .َواْلَعاااااِىُم اْلنَّ ِْياااارِ 

 

 َمااااااَد بِنَْفااااااَ  َكاْلِحَجااااااا َوَكاْلِحااااااَ ا 

ٌِ  اْلَمااااادِّ اْضاااااََِراَرًا 777  .َوَ ْصاااااُر 

 ُمْجَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ 

 

 َعَلْيااااااِه َواْلَعْ ااااااُس بُِفْلااااااَ  َيَفاااااا ُ  

فهذا الباب كما ذكرنا من أبواب التصريف يتعلق بنوٍع من أنواع األسماء وهي  

األسماء المقصورة واألسماء الممدودة، وليس المراد أن يذكر ويحصر كل 

من عمل أهل اللغة، وإنما مراده بيان القياس  األسماء المقصورة والممدودة، فهذا

من المقصور والمدود، الذي هو أمل النحوي ألن النحو إنما يدرس المضطرد، 

 وال يدرس السماعي.

وإن كان يذكر النحوي يف أبوابه أن هذا السماع وهذا قياس، يبين المضطرد 

لى المعاجم وما فتقيس عليه، ويبين السماعي، فمعنى ذلك أنك البد أن تعود فيه إ

قالت العرب لتتبين أمره، إًذا فالكالم على المقصور والممدود يف النحو إنما 

سيكون على القياسي المضطرد متى تقول إن هذا االسم المقصور، مقصور 

قياسًيا، وهذا الممدود ممدوٌد قياًسا ومتى ستقول إن هذا المقصور وذا الممدود 

 بالكالم على االسم المقصور. بن مالك ليسا قياسيين، بل سماعيان، فبدأ ا

كما عرفناه أكثر من مرة وها هو محل تعريفه، االسم  واال م المفصور:

المقصور هو االسم المعرب الذي آخره ألٌف الزمة، هذا الذي يسميه النحويون 

االسم المقصور، االسم المعرب الذي آخره ألف الزمة، نحو الفتى والعصا، 

 والمستشفى، ونحو ذلك.والمسعى والملتقى، 

وقولنا يف التعريف االسم ُيخرج غير االسم أي ُيخرج الفعل والحرف، ويسعى 

ويخشى ويرضى ال تسمى عند النحويين كلمات مقصورة، وكذلك الحرف نحو 

 على، وماء، فال تسمى هذه كلماٍت مقصورة، وإن كانت مختومة بألف.
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ا ُيخرج؟ المبني فاألسماء وقولنا يف التعريف االسم المعرب، المعرب ماذ

المبنية التي آخرها ألف، متى أداة استفهام واسم شرط، وهذا اسم إشارة، ال تسمى 

 مقصوًرا، وقوله: التعريف الذي آخره ألف ُيخرج ما ليس آخره ألًفا.

ُيخرج ما كان يف آخره ألٌف لكن ليست الزمة،  و وله يف ال عري  أل   الزمن:

اٍل ألًفا وتأيت يف أحواٍل أخرى غير ألف، كقوله أكرمت بمعنى أهنا تأيت يف أحو

أخاك، فإن األلف يف أخاك ليست الزمة، ألهنا تأيت يف الرفع أخوك، ويف الجزم 

أخيك، فال نسمي أخالك مقصوًرا، وكذلك لو قلت يف المثنى، المحمدان أو 

ين الزيدان، فال تسمى مقصوًر، ألنك تقول يف النصب والجر المحمدين والزيد

 وهكذا، فهذا هو االسم المقصور عند من؟ عند النحويين.

أما اللغويون فإهنم قد يطلقون المقصور على كل مختوٍم بألف، حتى ولو كان 

فعاًل أو كان حرًفا أو كان مبنًيا، فلهذا نجد بعض المفسرين مثاًل والشراح يفسرون 

نا على اصطالح على مذهبهم، فيقولون متى مقصور، أو يسعى مقصور، والكالم ه

 النحويين.

 .(6:41@) هالب:

نعم قلنا االسم المعرب الذي آخره ألف، فالبد أن تكون األلف يف  الشيخ:

 آخره، أخاك األلف يف آخر أخ والكاف مضاٌف إليه، والمضاف إليه كلمٌة أخرى.

االسم المقصور: بعد أن عرفناه وميزناه عن غيره نقول االسم المقصور 

 والسماعي. نوعان، القياسي،

فه ابن مالك ويتكلم على أحكامه. الفيا ا:  وهو الذي يعرِّ

وهو الذي ال يدخل يف تعريف ابن مالك اآليت، فبدأ ابن مالك  والسماعا:

  َفالبالكالم على القياسي : 
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ََّااَرخ  ا اْ اام  اْ ااَ ْوَجَب ِمااْن َ ْبااِ  اْل ٌَ  إِ

 

ا َن ِْيااااارَ َكاألََ اااااْ    ٌَ ْ ًحاااااا َوَكااااااَن  ََ 

ِلنَ   ِْ اْلُمَعاااااااااا ِّ اِِخاااااااااارِ ََ   ِْياااااااااارِ

 

 ُمُبااااااْوُ  َ ْصاااااارَ بِِفَياااااااَ  َظاااااااِهرِ  

َعاااااَ  َِاااااا َجْمااااا  َماااااا  َُ  َكِ َعاااااَ  َو

 

َمى  ْعَلااااااَن َنْحااااااُو اْلاااااادُّ َُ  َكِ ْعَلااااااَن َو

إٌا جم  : االسم المقصور السماعي هو االسم المعتل اآلخر يقول  

 : يدين

 أن يكون ما قبل آخره واجب الفتح. الفيد األول: 

 أن يكون له نظير من الصحيح اآلخر. ل اين:وا

إًذا آخره ألف وما قبل آخره يجب أن يكون مفتوًحا، ويجب الفتح أي ال يأيت 

 مرة مفتوًحا وال مرة مكسوًرا وال مرة مضموًما ال بل يجب أن يكون مفتوًحا.

أن يكون له نظيٌر من الصحيح يجري على قياسه  والفيد ال اين وهو األهم:

 والمثال يبين ذلك.وقاعدته 

مصدر الفعل الالزم الذي يأيت على وزن فعل، الفعل الالزم، الفعل  م ال ٌلك:

 الالزم الثالثي يأيت على َفَعل كخرج، يأيت على َفِعل، كَفِرح ويأيت على َفُعل ككُرم.

ذكرنا يف أبنية المصادر يف باٍب سابق أبنية المصادر كيف تأيت؟ من ذلك ما 

الفعل الالزم، الفعل الذي على وزن َفِعَل، كفرح أو ضرب، كيف ذكرناه يف مصدر 

يكون مصدره؟ قال ابن مالك يف البيت: الفعل الالزم مصدره على َفَعل، فَِعل هو 

 مصدر الفعل الالزم:

ْعاااااا   ِ َياااااااُ  َمْصااااااَدِر اْلُمَعاااااادَّ  ََ 

 

ا  ٌِ  َمالََمااااااااااَن َكاااااااااااَرىَّ َرىَّ  ِمااااااااااْن 

َعاااااااا  ََ ِعااااااااَ  الَّااااااااالِزُم َباُبااااااااُه  ََ  ْ  َو

 

 َكَ اااااااااَرَ  َوَكَجاااااااااًو  َوَكَشاااااااااَلْ   

فيقول الفعل الالزم كفرح، وقرب، الزم الصرف أن يكون على وزن َفَعٍل  

 كفرح فرًحا، وطرب طرًبا، ننظر اآلن.
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نأيت بفعل آخره صحيح كفرح، فرح فرًحا، وأسف أسًفا ثم نأيت بفعٍل آخره 

 ح فرًحا.معتل، مثل جويَّ مصدره جوًى، جوى يجوي جوًى، كفرح يفر

إًذا جوى أخره ألف ما قبل األلف واجب الفتح وله نظير من الصحيح أي أن 

هذه القاعدة مضطردة يف الصحيح ويف المعتل، فلهذا نقول إن المعتل إن اعتالله 

إلى القصر كان بطريٍق قياسي، ال مجرد السماع أن العرب فقط وضعت هذا االسم 

 مقصوًرا ال على قياس.

، وتطاول المرض وداٌء يف الصدر أيًضا ومن ذلك لو قلنا الجواء هو الحزن

 يعمى عمًى، إًذا قياس، هذا قياس يف الصحيح ويف 
َّ

مثاًل هويَّ يهوى هوًى، وعمي

، والقياس هنا 
ٌ

 عمًى أيًضا قياسي
َّ

المعتل، أيًضا نقول إن فرح فرًحا قياسًيا وعمي

 أدى إلى كون الكلمة مقصورة.

إذا اسٌم استوجب  سي، فهذا قول ابن مالك فنقول إن هذا المقصور قيا

من قبل الطرف فتًحا قبل آخره وكان ذا نظيٍر، أي كان ذا نظيٍر من الصحيح اآلخر، 

مثل ماذا؟ قال كاألسف، األسف هذا مثال للمعتل أم للصحيح؟ للصحيح أسف 

 يأسف أسًفا.

 فالصحيح أسف يأسف أسًفا، ما حكم المعتل منه؟ قال: 

 ِْ ِلنَ ِْياااااااااارِ  اْلُمَعاااااااااا ِّ اِِخاااااااااارِ  ََ

 

 ُمُبااااااْوُ  َ ْصاااااارَ بِِفَياااااااَ  َظاااااااِهرِ  

 لو جاء الفعل معتاًل على فعل يفعل فعاًل فإن قصره حينئٍذ يكون قصًرا قياسًيا. 

بعد ذلك يف  ما ذكره ابن مالك  وم ال آخر لال م المفصور الفيا ا:

 قوله: 

َعاااااَ  َِاااااا َجْمااااا  َماااااا َُ  َكِ َعاااااَ  َو

 

ْعَلاااااا  َُ َمىَكِ ْعَلااااااَن َو  َن َنْحااااااُو اْلاااااادُّ

يف الباب  -إن شاء اهلل–من جموع التكسير وجموع التكسير كثيرة ستأيت  
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 .-إن شاء اهلل–التالي، يف الدرس القادم  

من جموع التكسير الجمع على فَِعل وُفَعل، ما الذي ُيجمع على فَِعل وُفَعل؟ 

لى ُفعل ما كان الذي ُيجمع على فِعل ما كان مفرده على فِعلة، والذي ُيجمع ع

مفرده على ُفعلة، وهذا يطرد يف صحيح اآلخر ومعتل اآلخر، وصحيح اآلخر مثل 

 قِربة جمعها قِرب، وِكسرى جمعها ِكسر هذا يف الصحيح.

يف المعتل اآلخر لو جاءت فعلى، معتل اآلخر كلِحية فِعلى، والمها حرف علة 

ي أم سماعي؟ قياسي الياء، ما جمع لحية؟ لِحى، لحى اسم مقصور، قصره قياس

ألنه جاء بطريٍق قياسي وله نظير من الصحيح، وكذلك لو قلنا مرية مرى، وفرية 

 فرى، وهكذا.

 وأما ُفُعلى وجمعها ُفعل، نحو قربة من الصحيح وجمعها قرب، ودملة ودمل.

ثم نأيت إلى المعتل كدمية وجمعها دمى، وهذا مثال ابن مالك، دمى اسٌم 

ي بطريٍق قياسي، لو سألنا عن مدية وجمعها مدى، هذا مقصور، وقصره قياسي أ

مقصور، قياسي أم سماعي؟ قياسي؛ ألن مدية ومدى كقربة وقرب له نظير يف 

الصحيح، الذي له نظير يف الصحيح نقول إنه قياسي، واألسماء المقصورة القياسية 

كثيرة، ألن كل اسٍم مقصوٍر جاء بطريٍق قياسي فهو من األسماء المقصورة 

 القياسية.

هما لهم أن القواعد المطردة كثيرة، القاعدة المطردة إذا جاء عليها صحيح 

ومعتل، فنقول على المعتل هذا إذا كان ما قبله مفتوًحا، ماذا يحدث لحرف العلة 

بعد الفتحة؟ يكون ألًفا، وهو مقصور بطريٍق قياسي، فمن األسماء المقصورة 

 القياسية، اسٌم مفعول غير الثالثي.

اسم المفعول درسناه يف باب اسم الفاعل واسم المفعول يف المشتقات، كيف 
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ُيأخذ من الثالثي؟ على وزن مفعول، ومن غير الثالثي الرباعي والخماسي 

( المضارع وقلب حرف المضارع ميًما مضمومة 18:24@والسداسي، على )

 وفتح ما قبل اآلخر، إًذا ما قبل اآلخر فيه مفتوح وجوًبا.

ء يف الصحيح نحو أكرم، نقول: أكرمت زيد، فزيٌد مكرم، أين جاء فإذا جا

المعتل؟ أعطيت زيٌد معطى، ونقول معطى اسٌم مقصوٌر قياسي ألنه جاء بطريق 

القياسي وله نظيٌر يف الصحيح، وإذا احرتمته فهو محرتم هذا يف الصحيح، 

 واصطفيته فهو مصطفى، هذا مقصوٌر قياسي.

قياسية، لو تبحث يف اللغة العربية ما األشياء التي ومن األسماء المقصورة ال

يجب فتح ما قبل آخرها؟ األشياء الذي يجب فتح ما قبل اآلخر، فإذا كان اآلخر 

حرف علة، فإنه البد أن ينقلب إلى ألف، من األسماء المقصورة القياسية: اسم 

 الزمان واسم المكان، إذا كان على وزن مفعل.

لمكان أهنما يأتيان على مفعل ومفِعل، على مفَعل معروف يف اسم الزمان وا

مثل مذهب، وعلى مفِعل مثل مجلِس، نحن نريد مفَعل ألن ما قبل آخره واجب 

الفتح، فتقول يف الصحيح المكان الذي ذهب منه زيد فهو مذهب زيد، أي مكان 

 ذهابه، ومكان وقوفه موقف على ما يصح.

مكتب، فإذا جئنا إلى المعتل كــ سعى، المكان الذي يكتب فيه   لنا م اًل ك ب:

مكان سعيه مسعى، ومن هذا مسعى مكان سعي الناس يف مكة شرفها اهلل، مسعى 

اسم مكان، اسم مكان لمكان السعي على وزن مفَعل ما قبل آخره مفتوح وجوًبا، 

فإذا جاء من المعتل وجي قلب حرف العلة ألًفا، فنقول مسعى، فيكون اسم 

 .مقصوًرا قياسًيا

ولهى يلهو، مكان اللهو: ملهى، ورمى يرمي مكان الرمي: مرمى، ومن هذا 
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 المرمى المعروف. 

االسم الذي على وزن مفَعل، هناك  من األ مام المفصورة الفيا ين أيًضا:

أسماء تأيت على وزن أفعل، مثل اسم التفضيل على وزن أفعل، فإذا جاء من 

 زيد، ومن َفُضل أفضل. الصحيح من َكُرم فهو أكرم فمحمٌد أكرم من

 فهو أعمى أفعل ما قبل آخره مفتوح، فنقول أعمى  َإٌا جام من المع  :
َّ

كعمي

 أعشى وهو الذي ال ُيبِصر يف الليل، ودنا فهو أدنى، نعم.
َّ

 مقصوٌر قياسي، وعشي

 مستشفى، 
ٌ

 أم ال؟ مقصوٌر قياسي
ٌ

إذا قلنا مثاًل مستشفى، مقصوٌر قياسي

مستشفى اسم مكان، اسم مكان استشفاء، فهو اسم المستشفى من المشتقات، 

مكان من غير الثالثي، نأيت بالمضارع يستشفي ثم نقلب حرف المضارع المضموم 

ونفتح ما قبل اآلخر مستشفى، فيكون ما بعد الفتحة ألًفا فيكون مقصوًرا قياسًيا وله 

 نظيٌر من الصحيح، نظيره من الصحيح نحو استخرجت فهو مستخرج.

 (.23:38@) هالب:

من الثالثي مفِعل ومفَعل من الثالثي، من غير الثالثي كاسم المفعول،  الشيخ:

بعد ذلك على االسم الممدود، انتهى من الكالم على  ثم تكلم ابن مالك 

االسم المقصور القياسي ثم انتقل إلى الكالم على االسم الممدود واالسم 

 كان تعريفه.الممدود أعطيناه أكثر من مرة من قبل، وهذا م

 هو االسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألٌف زائدة. اال م الممدوى:

 سماء، دعاء، اهتداء، إهداء، ونحو ذلك. نحو:

: ُيخرج الفعل والحرف، فالفعل جاء والحرف كحرف الباء، هذه  و ولنا أل  

 ال تسمى مدوًدا عند النحويين.
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ؤالء، اسم إشارٍة مبني ومع ذلك ُيخرج المبني، مثل ماذا؟ كه و ولنا المعرب: 

 آخره همزة قبلها ألف.

ُيخرج ما قبل آخره ألٌف غير زائدة، نحو: ماٍء  و ولنا  ب  آخرْ أل   زا دة: 

الذي ُيشرب، وداٍء، فماء وداء آخرها همزة وقبل الهمزة ألف إال إن هذه األلف 

 ليست زائدة، ولكنها منقلٌب عن أصٍل.

لف ال تكون أصاًل يف اسم المعرب وال فعٍل وعرفنا أكثر من مرة أن األ

متصرف، إما أن تكون زائدة، وإما أن تكون منقلبٍة عن أصٍل عن واو وعن ياء، وهنا 

 منقلبة هذه ال تسمى أسماًء ممدودة.

ا َاال م المدوى: ًٌ  هو االسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألٌف زائدة. إ

ي وسماعي، فبدأ ابن مالك بالكالم قياس واال م الممدوى أيًضا على  سمين:

 : على ألف الممدود القياسي فقال 

 َوَماااااا اْ اااااَ َحقَّ َ ْباااااَ  آِخااااارَ َألِاااااْ  

 

ِْ َذْ ًمااااا ُعاااارِْخ   اْلَماااادُّ َِااااا َن ِْياااارِ ََ 

 َكَمْصااااَدِر اْلِ ْعااااِ  الَّااااِ   َ ااااْد ُبااااِدَ ا 

 

ْمااااِز َوْصااااَ  َكاااااْرَعَوَ  َوَكاْرَتااااَأ   ََ  بِ

ا َاال م الممدوى ال  ًٌ   إٌا جم   يدين:: هو االسم المعتل اآلخر فيا اإ

 أن يكون ما قبل آخره ألًفا. الفيد األول:

 أن يكون له نظير من الصحيح اآلخر. الفيد ال اين:

هذا قوله وما استحق قبل آخٍر ألف، المد يف نظيره حتًما ُعِرف، واألسماء 

توجب زيادة ألٍف قبل  الممدودة القياسية أيًضا كثيرة، ألن القواعد المطردة التي

اآلخر كثيرة، من ذلك مصدر أفعل، هذا أيًضا شرحناه يف أبنية المصادر إذا كان 

الفعل على وزن أفعل، كأكرم وأقبل، فإن مصدره على وزن إفعال، هذا مطرد، 

تقول أفعل ُيفعل أفعااًل، كرم ُيكرم إكراًما، وأقبل ُيقبل إقبااًل، هذا من الصحيح 
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 ا.أكرم يكرم إكرامً  

وهناك ألف قبل اآلخر أوجبها البناء، بناء إفعال، فإذا جاء هذا من المعتل نحو: 

يف آخر األلفية  -إن شاء اهلل–أعطى، فإنك ستقول أعطى يعطي إعطاًء، سيأيت 

الكالم على باب اإلعالل، بيان إعالل حروف العلة والهمزة فاعتل، إما بالحذف 

 تها، ونحو ذلك.وإما بالقلب، وإما بالتسهيل بنقل حرك

الذي حدث هنا يف الفعل أعطى يعطي، فاألصل ياء، أعطى يعطي، ثم تأيت 

بالمصدر على إفعال، إفعال أي آخر حرف الالم، أي الحرف األصلي الثالث وهو 

الياء يف يعطي، فقياًسا تقول: أعطى يعطي إعطاًيا، إعطاي، مثل أكرم يكرم إكراًما، 

 أعطى يعطي إعطاًيا.

القواعد التي ستأيت أن الواو والياء إذا تطرفتا بعد ألف انقلبت إلى أن من 

همزة، هذه قاعدة اإلعالل، وهذا الذي حدث هنا، تطرفت الياء بعد ألف فانقلبت 

 همزة، فقلنا أعطى يعطي إعطاًء، وكذلك أهدى يهدي إهداًء، وما إلى ذلك.

 يف  وله:  : ما ذكره ابن مالك وم ال  آخر على اال م الممدوى الفيا ا

 َكَمْصااااَدِر اْلِ ْعااااِ  الَّااااِ   َ ااااْد ُبااااِدَ ا

 

ْمااااِز َوْصااااَ  َكاااااْرَعَوَ  َوَكاْرَتااااَأ   ََ  بِ

وقد ذكرنا أيًضا يف أبنية المصادر، أن الفعل إذا ُبدأ هبمزة وصل فإن مصدره  

 يكون بزيادة ألٍف قبل آخره.

قول: أي فعل مبدوء هبمزة وصل، مثل انطلق، فت وم ال ٌلك من الصحي : 

انطلق ينطلق والمصدر انطالًقا، انطلق ينطلق انطالًقا إذا المصدر انطالق قبل آخره 

 ألف، إًذا استخرج يستخرج استخراًجا، وهكذا كل مبدوء هبمزة وصل.

فإذا جاء ذلك من المعتل اآلخر كـــ اهتدى، فإنك ستقول اهتدى يهتدي 

وما بعده همزة، فصارت  اهتداًء، فوجب أن يكون قبل اآلخر ألف بحكم الصيغة،
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 ممن ممدوًدا قياسًيا ألنه مسبوق هبمزة قبلها ألٌف زائدة.

هو الذي حدث يف أعطى يعطي إعطاًء، وكذلك اقتدى  وال   ذد  هنا:

 يقتدي اقتداًء، إلى آخره واألمثلة كثير على ذلك.

 أو ومن األسماء الممدودة القياسية أيًضا: ُفعاٍل االسم الذي يأيت على فعال،

المصدر الذي يأيت على وزن فعال، درسنا يف أبنية المصادر أن ُفعال مصدر ماذا؟ 

مصدر فعل الدال على صوٍت أو داء، فعل إذا دل على صوٍت أو داء فمصدره على 

 وزن فعال.

 َصرخ صراًخا. َمن الصحي :

بغى بغاًء أو بكى بكاًء، ورغى رغاًء، وإذا قلت عوى عواًء، عواًء  ومن المع  : 

 فعال أوجب قبل اآلخر ألًفا، وإذا جاء من المعتل صار ممدوًدا قياسًيا.ف

فِعال، قلنا اآلن سنتتبع القواعد القياسية التي  ومن األ مام المدوىة الفيا ين:

توجب قبل اآلخر ألًفا، من ذلك فعال، وهو مصدر فعل، أو أحد مصدر فاعل، إذا 

 اعلة وفِعال، مقاتلة وقتال.كان الفعل على وزن فاعل، فقاتل فإن مصدره مف

طرحنا ذلك يف أبنية المصدر، مقاتلة ال يكون هنا، ألنه ليس قبل آخره ألف، 

وإنما نريد فِعال، فمن الصحيح قاتل قتااًل، وجدل جدااًل، فإذا جاء فاعل من 

المعتل، مثل عاد فالمصدر عاد يعادي ِعداًء ووالى يوالي ِوالًء هذا مصدر والى 

 يوالي ِوالًء.

أما الوالء فهذا اسم مصدر، اسم المصدر، وما خالف المصدر يف شيٍء من 

أحكامه، ولو بحثنا يف اللغة، ولو بحثنا يف النحو لوجدنا قواعد أخرى توجب قبل 

اآلخر ألف وتأيت يف الصحيح والمعتل، فنقول حينئٍذ إن المعتل صار ممدوًدا 

 قياسًيا.
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ي والممدود القياسي سيذكر لنا بعد أن ذكر ابن مالك أن المقصور القياس 

 : َفال المقصور السماعي والممدود السماعي، 

ا ٌَ ا َ ْصاااااااارَ َو ٌَ  َواْلَعاااااااااِىُم اْلنَّ ِْياااااااارِ 

 

 َمااااااَد بِنَْفااااااَ  َكاْلِحَجااااااا َوَكاْلِحااااااَ ا 

يقول: إن السماعي من المقصور ومن المدود هو ما ليس له نظيٌر من  

، وهو العقل، ومثَّل الممدود السماعي الصحيح، وَمثَّل المقصور السماعي بالحجا

 بالحذاء وهو النعل ولكنه ذكر ال )ذا( يف البيت لضرورة الشعر.

الحجا: لم يأيت على نظيره شيٌء من الصحيح، ألنه من حجا يحجو، ومصدر 

حجا يحجو حجًوا، مثل سهى يسهو سهًوا، عند من قالوا الحجا: حجا يحجو 

ال؟ إًذا نقول سماعي هذا السماعي، وكذلك حًجا، فحًجا جاء بريٍق قياسي أم 

 الحذاء، الحذاء من حذا يحذو، وقياسه حذا يحذو حذًوا، كسهى يسهو سهًوا.

عندما قالوا حذاٌء قلنا إن هذا سماعي ألنه لم يأيت بطريٍق قياسي، وتقدير البيت 

: والعادم النظير حجال كونه مقصوًرا أو ممدوًدا، ثابٌت بالنقل، قال السابق هو:

ا اْلنَّ ِْيرِ  َواْلَعاِىمُ " ؛ ذا حال، يعني والعادم النظير حالة كونه ذا قصر أي "َ ْصرَ  ٌَ

 مقصوًرا أو ممدوًدا فإنه ال يثبت إال بالنقل.

فلو استمعنا مثاًل للغة إلى الفعل اعتنى، لكن لم نسمع له يف اللغة مصدًرا، 

 ُيسمع، ألن هذا قياس. لجاز لنا أن نقول قياًسا اعتنى يعتني اعتناًء ولو لم

القياس هو ما قيس على الكثير، إذا جاء الشيء على وجٍه كثير، سردناه وقسناه 

يف كل متشابٌه، نقول هذا قياس وهو الصحيح حتى ولو لم ُيسمع، ألنه من باب قدر 

 يقتدر اقتداًرا.

بخالف هدًى من هدى يهدي، هذا خاليف ثم قالت العرب هدًى أخذوا من 

دًى، لو جئنا إلى رمى يرمي، هل نقول ُرمًى مثل هدى يهدي هدًى، هدى يهدي ه
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 ال قياسي، إًذا ال 
ٌ

ورمى يرمي رمًى، هل نقول ذلك؟ ال، لماذا؟ ألن هدًى سماعي

 يقاس يف نظائره.

وكذلك سماء ودعاء، سماعيان أم قياسيان، ننظر هل لهما نظير يف الصحيح أم 

ر سما يسمو؟ سمًوا، سما يسمو ال؟ سماء من ماذا؟ من سما يسمو، ما مصد

 يسمًوا، القاعدة قعد يقعد قعوًدا، هذا من الصحيح ومن المعتل سما يسمو سمًوا.

هذه فعل، فعل الالزم بابه فعول، أخذناها يف األبنية أبنية المصادر، الفعل 

الالزم قياسه فعل، وفعل الالزم قياسه فعول، كقعد يقعد قعوًدا، وجلس يجلس 

ياسه فعل، وكذلك سهى يسهو سهًوا، سما ليست سهى، سما يسمو جلوًسا، على ق

 سمًوا، قياسه قعد يقعد قعوًدا.

فلما قالت العرب سما يسمو سمًوا وسماًء، قلنا إن سماء سماعي ألنه جاء 

 بمحض القياس، ولم يأيت على طريقٍة مطردة، لم يأيت على طريقٍة قياسية.

 (.43:34@) هالب:

ًرا بمعنى السمو، واستعملت اسًما بمعنى اسم للخارج، الباء تأيت مصد الشيخ:

 أي لكل شيء مرتفع، تأيت كذا وتأيت كذا.

لكن فعال ال يؤخذ من فعل يفعل فعواًل بقياس فعال، وكذلك دعا يدعو، نقول 

دعا يدعو، دعا ربه يدعوه، القياس دعا ربه يدعوه دعًوا، وهذا مصدر معروف، دعا 

 يدعو دعًوا.

، ليس مثل سماء، هذا الزم، لكن دعا متعدي دعا ربه، دعوه دعا هذا متعدي

دعًوا، ما مصدر فعل متعدي؟ مصدر فعل متعدي فعٌل هناك مصدٌر متعدى من ذي 

ثالثٍة كرد رًدا، إًذا قياسه مثل ضرب، ضرب يضرب ضرًبا، ودعا يدعو دعًوا، وهذا 

و به، أن اللفظ المسموع ثم قال دعاًء، دعاء يأيت بدعوة المصدر، ويأيت بالمدع
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المدعو به يأيت مصدًرا ويأيت اسًما، إال أن فعال على كل حال فعال ال ُيؤخذ بوجه  

قياسي من فعل المتعدي، فنقول إن دعاء ال ُيؤخذ بوجٍه قياسي من الفعل المتعدي 

 فنقول إنه سماعي.

فلهذا ال نأخذ من سها يسهو سهًوا: سها، سها يسهو ال نأخذ سها أو سهاء، 

 ما يسمو.مثل س

هفا يهفو قالوا هفًوا وقالوا ُهفًوا، لكن ما نقول هفاء أو ُهفاء، مثل سماء 

 ودعاء، ألن هذه سماعية ال قياسية.

ما يؤخذ بطريٍق قياسٍي واحد  الفيا ا:، إًذا فالقياسي من المقصور والممدود

 يف الصحيح والمعتل.

 صحيح اآلخر.ما ُيؤخذ بطريٍق سماعي وليس له نظيٌر يف ال والسماعا: 

لو قلنا الفتى سماعي أم قياسي؟ الفتى سماعي، فتى يفتي فتًوا، ثم قالوا فتًى، 

 فعل ما يؤخذ منه فتى يفتو.

وكذلك ثرى بمعنى الرتاب أو الثناء، هذه كلها سماعية، وكذلك الفتاء بالمد 

يٍق بمعنى الحداثة، والثناء والثراء، هذه كلها ممدوداٌت سماعية ألهنا ال تؤخذ بطر

 الباب بقوله:  قياسي، ثم بعد ذلك ختم ابن مالك 

ٌِ  اْلَمااادِّ اْضاااََِراًرا ُمْجَمااا ُ   َوَ ْصاااُر 

 

 َعَلْيااااااِه َواْلَعْ ااااااُس بُِفْلااااااَ  َيَفااااااُ   

 ٌكر يف ه ا البيت مسأل ين:  

قصر الممدود يف ضرورة الشعر، االسم الممدود سواء كان  المسألن األولى:

الممدود ما حكم قصره يف ضرورة الشعر؟ يقول: هو قياسًيا أو سماعًيا، االسم 

 جائٌز باإلجماع، قال: 
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 اْضََِراًرا ُمْجَمُ  َعَلْيهِ  اْلَمدِّ  ٌِ  َوَ ْصرُ 

يعللون ذلك بأنه رجوٌع إلى األثر، وهذا هو باب الغرائر، باب يف غرائر الشعر 

أن يعود إلى أهنا تعيد األشياء إلى أصولها المهجورة المرتوكة الممنوعة، فللشعر 

َدَخـْلـُت الـِخـْدَر ِخـْدَر "األصول المهجورة هذا يف الشعر، كما لو قلت مثاًل: 

؛ عنيزة اسم امرأة ممنوعة من الصرف لكن تركوها وأعادوها إلى األصل، "ُعـنَـْيـَزةٍ 

 أعادوها إلى األصل وهو الصرف، هذا لبيان الضرورة الشعرية.

به إلى أصله، كيف رجوٌع به إلى أصله؟  فقالوا: إن قصر الممدود، رجوعٌ  

سبق يف الدرس الماضي أن شرحنا أن القصر هو أصل المد على أرجح األقوال، 

يف المسألة قوالن آخران، لكن أرجح األقوال ما عليه الجمهور أن القصر هو أصل 

المد، فإذا قلت حمراء، هذا ممدود أم مقصور؟ ممدود، ما أصله؟ أصله حمراء، 

 ف واحدة نائمة، حمرى على وزن فعلى، ثم زيدت ألٌف قبل آخره.لراء وأل

فقلبت األلف الثانية همزة لكي تحذف، لو بقيت ألف وألف لحذفت إحداهما 

الجتماع الساكنين فلم نستفيد شيًئا من األلف أضفنا ألف وحذفنا ألف، فزادوا ألًفا 

 وقلبوا الثانية همزة، فصارت حمراء.

وما ليلى ولم أرى "ممدود قول أمية بن أبي عائد: ومن ذلك؛ أي من قصر ال

فُهم مثل الناس الذي "، ويف قوٍل آخر: "(50:38@مثلها بين السماء األرض )

 ."يعرفونه وأهل الوفا من حادث وقديم

البد من صنعى وإن قال اغتفر، وإن تحن كل عوٍد "ومن هذا الرجل المشهور 

 ؛ فهذه مسألة يف األولى."ودبر

بين "الشاهد قصر الممدود، يف البيت األول قال:   انين يف البيت:المسألن ال

 "َقَصر، ويف الثاين قالك  "بين السماِء واألرض"، ولو مد لقال: "السماء واألرض
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البد من "، ويف الثالثة قال: "وأهل الوفاء"ولو مد لقال:  "وأهل الوفا من حادٍث  

 ."البد من صنعاء"، ولو مد لقال: "صنعى

األخرى يف البيت وهي عكس األولى: وهي مد المقصور يف ضرورة المسألة 

 الشعر، وهذه مسألة خالف، فلهذا قال يف البيت: 

 َيَف ُ  بُِفْلَ   َواْلَعْ ُس 

بخلف؛ يعني بخالف فيها خالف، ابن مالك يذهب يف هذه المسألة إلى 

أنه  فأقر "بخلف"الجواز، ألنه قال: والعكس يقع، قال: والعكس يقع، ثم قال: 

وسكت قلنا حدث  "والعكس فيه خالف"يقع، ثم بين أن فيه خالًفا، لو قال: 

خالف ولم ُيرجح، عندنا قال: العكس يقع، أي أثبت أنه يقع ويجوز، ولكن ذكر 

  والفالخ على  ولين يف المسألن:أن فيه خالًفا، 

ا وهو قول البصريين، قالوا: ال يجوز يف الشعر أن تمد المقصور، وهذ المن :

عائٌد إلى قولهم السابق يف أن القصر هو أصل المد، وإنما يعاد الشيء إلى أصله، 

 وال يعاد األصل إلى فرعه.

هو الجواز وهو قول الكوفيين أجازوا ذلك واحتجوا أنه ورد يف  :والفول ال اين

 بعض المسموع من الشعر، ومن ذلك قول العجاج: 

اااااااْرباْل   والَماااااااْرُم ُيْبِلياااااااِه بِاااااااالَم السِّ

 

 تَعاُ اااااُب اإِلْهاااااالِل َبْعاااااَد اإلْهاااااالْل.

فقال: والمرء يبليه بالَء؛ أصله بلل، ثم مد فقال بالَء ولو جعله بالفتح َبالَء  

فهذه كلمٌة أخرى َبالء وهي غير مناسبة لمعنى البيت، ألن المراد هنا البلى ألنه 

 ه يصيبه الباِلء.يبلو، وليس المراد الَبالء، أي أبلى بالًء حسنًا، ال بل المراد أن

 ومن ذلك قوٌل آخر:

 يالاااااك مااااان تمااااار ومااااان  يشاااااام

  

 ينشااااااااااب يف المسااااااااااع  واللَااااااااااام 
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 واألصل لهى يف القصر، إال أنه مد فقال اللهاِء، ومن ذلك قوٌل آخر:

 َ اااااُي نينا الااااا   أ نااااااَك عنِّاااااا

  

ْفااااااااارِ  َياااااااااُدوُم وال ِ نااااااااااَك  ََ  َاااااااااال 

مد، فهذا ما يتعلق هباتين  المراد هنا الغنى يف القصر ضد الفقر، إال أنه 

 : بملحوظ ينالمسألتين، ونختم الكالم على هذا الباب باب المقصور والممدود 

 ....الملحوظن األولى:

 (.55:32@) هالب:

بأحد أمرين األول أهنا ال تثبت ألهنا من رواية الكوفيين، واألمر الثاين  الشيخ:

م ال يجيزون القياس على القليل أهنا قليلة، واألصل عند البصريين كما تعرفون أهن

إذا خالف القياس، ولهذا منعوا القياس عندهم ألن القصر أصل المد، فلو صحت 

هذه األبيات عنده فهي على خالف األصل، ومن المتفق عليه بين العلماء أن غرائر 

مالمن الشعر ليست كلها على مستوى واحد وذكرنا ذلك من قبل، بل هي على 

  مس ويا :

الضرائر الحسنة؛ أي الذي ال يعاب على    األول أو النوع األول:المس و

(؛ وهذه الضرائر هي التي تعود الكلمة إلى 56:45@الشاعر أن يأيتَّ هبا حتى ولو )

 أصلها كصرف الممنوع من الصرف فهذا ال يعاب على الشاعر.

الضرائر الجائزة، ليست حسنة لكنها جائزة، بحيث لو أتى  والنوع ال اين:

 الشاعر بشيٍء منها قليل فإنه ال يعاب عليه وال يقدح ذلك يف شاعريته أو لغته.

الضرائر القبيحة: وهي التي تخالف القياس كمخالفة  والنوع ال الا:

اإلعراب، وزيادة حروف ونقص حروف ال لشيء إال الستقامة الوزن، كقوله من 

 وله: كف( ونحو ذلك، هذه كلها ضرائر قبيحة أو 57:47@حيث ما )

 ليااااااات أ اااااااياخا ببااااااادر  َاااااااادوا

 

 جاااااازع الفاااااازرل يف و اااااا  األ اااااا 
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 ذياااااااان ذَاااااااات ب ناااااااام بركَاااااااا 

 

 وا اااااا حر الف اااااا  يف عبااااااد األ اااااا 

فقال عبٌد أشل، يريد عبٌد أشهل، فحذف الهاء لكي يستقيم البيت، هذه من  

الضرائر السيئة، الضرائر ليست كلها على مستوى واحد، وقالوا: هذه من الضرائر 

نعم هذه من الضرائر القبيحة، ألن الشاعر قد يأيت بشيء يصل به إلى حد القبيحة، 

 أن يخرج عن القياس والسالمة، ال لشيٍء إال ليستقيم وزن البيت.

ال نقول هذا يجوز شعر، ال نقول أنه يجوز للشاعر أن يزيد حروًفا وُينقص 

 ال. حروًفا فقط الستقامة الوزن، بما أنه يف الشعر خالص يفعل ما يشاء!

 (.59:16@) هالب:

إثبات أن الشيء لغة البد فيه من نقل، أن ينقل عالم أن هذه لغة قوٌم من  الشيخ:

العرب، ليس كل ما جاء مخالًفا للقياس نقول إنه لغة، لكن إذا أثبت عالم أو علماء 

ذهبوا إلى هذه القبيلة فوجدوا أن اللغة منتشرة عندهم فنقول هذه لغة عندهم 

باأللف مطلًقا، هذه لغة لبعض القبائل يف الجزيرة، والعلماء أثبتوا كصوت المثنى 

ذلك، ذهبوا إلى قبيلة فوجدوا أن هذا األرث منتشر عندهم فقالوا هذه لغة لبعض 

 العرض، وسموها قبيلة فالن وفالن وفالن.

لكن عندما تأيت ضرورة يف بيتين أو ثالثة أبيات أو خمسة أبيات ما نقول هذه 

 مخالفة للقياس ثم نضعه يف حجمه الصحيح. ضرورة، هذه

 (.60:26@) هالب:

تقول إهنما لغتان إذا كانتا متساويتين يف الكثرة يف االستعمال نعم نقول  الشيخ:

إهنما لغتان حتى لو كانت أحدهما قياسية واألخرى على خالف القياس 

لمنتشرة لكنهاُ معت بكثرة، نقول هذه لغًة، لكن أن تكون الكلمة األولى هي ا

المعروفة المشهورة، ثم يأيت يف بيت أو بيتين أو ثالثة أو خمسة أبيات ثم يقول لغة 
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 أخرى، ليس هذا من العدل وال من المنطق، نعم.

 ما سبق هو تعريف النحويين والتصريفين لالسم الممدود :نفول الملحوظا 

لف كما والمقصور، أما اللغويون والقراء ومن أخذ باصطالحهم فاصطالٌح مخت

نبهنا على ذلك يف أول الدرس، فالمقصور عندهم كل مختوٍم باأللف والممدود 

عندهم كل مختوٍم هبمزة قبلها ألف، فلهذا يقولون هؤالء ممدود وأولى مقصور، 

 وهكذا. 

اعتنى اللغويون كثيًرا باألسماء المقصورة واألسماء  الملحوظن أخر :

ة مفردًة لهذا األمر، جمعوا فيها كل الممدودة، حتى صنفوا يف ذلك كتًبا كثير

األسماء المقصورة، وكل األسماء الممدودة قياسية كانت أو سماعية، وإن كان 

اهتمامهم بالسماعي أكثر، ألن القياسي ال ينتهي، القياسي ال ينتهي ومعروف 

 بطريق القياس.

أكرب هذه الكتب هو كتاب المقصور والممدود ألبي علٍي القالي البغدادي 

لذي انتقل إلى األندلس واستقر هناك، وهو كتاٌب محقق ومطبوع، ومن هذه ا

الكتب كتاب المقصور والممدود للفراء وللمربد وألبي بكٍر األنباري والبن جني 

 والبن خليه، والبن جرير، وللوالد، وألبي علٍي الفارسي وابن مالك وغيرهم.

مام اللغويين باألسماء وأغلب هذه الكتب محققة ومطبوعة اآلن، وهذا من اهت

المقصورة والممدودة وخاصة السماعية التي ال تنضبط إال بالنقل، فهذا ما يتعلق 

 هبذا الباب باب المقصور والممدود.

هو تسمية  -إن شاء اهلل تعالى–الباب التالي الذي نشرحه بعد الصالة 

هل  المقصور والممدود وجمعهما تصحيًحا، وواضح أنه تابٌع للباب السابق،

 هناك من سؤال فيما سبق؟ 
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 (.64:20@) هالب: 

نعم نعم كل علماء فن يصطلحون على كلماٍت بينهم قد يوافقهم أو  الشيخ:

يخالفهم علماء فنون أخرى وهذا موجود يف كل العلوم، وإما يحدث اللبس عندما 

يدرس الطالب هذه العلوم وال يفرق بينن مصطلحاهتا المحدثون والمفسرون، 

، كلهم لهم اصطالحات قد تخالف أو توافق مصطلحات غيرهم، ومن والفقهاء

 هؤالء النحويون والتصريفيون واللغويون.

عندما نقول اللغويون يعني ما يعربون بكالم العرب، اللغويون ما تقوله العرب 

يف لغتها يف الجاهلية، يعني أصل اللغة، الكلمة يف أصلها تدل على ذلك أما بقية 

اء استحدثوا هذه المصطلحات واتفقوا عليها، مثل المصطلح الفنون فهم علم

 المخضرم.

 ولم يشاهده. من عاصر النبي  المفضرم م اًل عند المحدمين: 

هو من عاصر دولتين أو عصرين، كالشعراء  والمفضرم عند األىبام:

المخضرمين الذين عاصروا الجاهلية وعاصروا اإلسالم، أو الذين عاصروا الدولة 

 ة والدولة العباسية وهكذا.األموي

هذا اصطالح قد يختلف لهذا قد ُيدخل على اإلنسان من عدم معرفته وضبطه 

لهذه المصطلحات، وأنبه على ذلك كثيًرا، مصطلح مثاًل الزيادة عند النحويين ال 

يراد به المعنى المشهور عند غيرهم، وهو أن الزائد كعدمه، المصلح عند النحويين 

عليه النحويون، الزيادة عند النحويين فيها ما ال يدخل يف بناء هذا مصطلح اطلع 

الجملة، بحيث أن الجملة مستقيمة به ومن دونه، فتقول: ما جاء الرجل وما جاءين 

هذه تسمى زائدة أي ال قيمة لها ال معنى لها، ال بل الجملة  "من"من رجل، 

ا معنى، ومعناها مستقيمة من دوهنا، أما من حيث المعنى فلها فشيٌء آخر له
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 التوكيد، كبقية أدوات التوكيد.

الذي ال يعرف هذا األمر قد ينكر على النحويين وتجد هذا عند بعض العلماء 

 عند بعض طلبة العلم، وكيف تقول يف القرآن زائد؟! هذا مصطلح وهكذا.

 (. 67:58@) هالب:

 يجوز، ال يسأل عن قصر الممدود يف غير الشعر يف الكالم يف النثر ال الشيخ:

يجوز قصر الممدود يف الكالم، بل يجب أن تقول يا أسماء تعالي، ما تقول يا 

أسماء تعالي إال يف الشعر أو ما كان يف الشعر كالسجع مثاًل، السجع والكالم 

المنتظم حكمه حكم الشعر، لكن يف الكالم المعتاد ال يجوز ذلك، الكالم المعتاد 

 مدود والمقصور مقصور وهكذا.يجب أن تلتزم بقواعد الممدود م

ن م  بعد الصالة، واهلل أعلم وصلا اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله 

 .وأصحابه أجمعين

 

¹ 
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﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد،،،أجمعن 

ْثنِـَيِة اْلـَمْقُصْوِر َواْلـَمـْمــُدْودِ نتكلم على الباب التالي وهو باب ]َكْيِفـيَُّة تَ 

يف ثالثة عشر بيًتا، قال  َوَجْمِعِهَما َتْصِحْيَحًا[، وهذا الباب عقده ابن مالك 

 فيها: 

 َكْيِفـيَُّة َتْثِنـَيِة اْلـَمْقُصْوِر َواْلـَمـْمــُدْوِد َوَجْمِعِهَما َتْصِحْيًحا

 ُه َياااا.آِخاااَر َمْفُصاااْوَر ُتَ نِّاااا اْجَعَلااا778

 

 إِْن َكااااااااَن َعاااااااْن َمالََماااااااَن ُمْرَتِفَياااااااا 

 .َكَ ا الَّاِ   اْلَياا َأْصاُلُه َنْحاُو اْلَ َ اى779 

 

 َواْلَجاِمااااااُد الَّااااااِ   ُأِمْيااااااَ  َكَمَ ااااااى 

ا ُتْفَلاااُب َواًوا األلااا 780  ٌَ  .َِاااا َ ْيااارِ 

 

ااااا َمااااا َكاااااَن َ ْبااااُ  َ ااااْد ُألااااْ    ََ
 َوَأولِ

 َياااااا.َوَماااااا َكَصاااااْحراَم باااااواَو منِّ 781 

 

 َوَنْحاااااااُو ِعْلَبااااااااَم كِْسااااااااَم َوَذَياااااااا 

كِااارْ 782  ٌُ  .بِاااَواَو أْو َهْماااَز َوَ ْياااَر َماااا 

 

ْ  َوَماااا َ ااا   َعَلاااى َنْفاااَ  ُ ِصااارْ    َصاااحِّ

.َواْذِ ْخ ِمَن اْلَمْفُصْوِر َِاا َجْما  783 

 َعَلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

 

اااااااَل    َذاااااادِّ اْلُمَ نَّااااااى َمااااااا بِااااااِه َتَ مَّ

 ا ُذااِ َخ .َواْلَ ااْ َ  َأْبااِق ُمْشااِعًرا بَِماا784 

 

 َوإِْن َجَمْعَ ااااااااااُه بَِ ااااااااااام َوَألِااااااااااْ   

ااا اْل َّْ نَِيااهْ 785 
ااا َِ ََ اااألَلَِ  اْ ِلااْب َ ْلَب ََ . 

 

ٌِ  اْل َّااااااا َأْلااااااِزَمنَّ َتنِْحَيااااااهْ    َوَتااااااام 

اااالَِم اْلَعاااْيِن اْل ُّالَمِاااا اْ اااًما786   .َواْلسَّ

 

ُْ بَِماااا ُ ااا ِْ    اااام ََ  َأنِاااْ  إِْتَبااااَع َعاااْيَن 

ً ااااا َبااااَدا.إِْن َ اااااكِ 787   َن اْلَعااااْيِن ُم نَّ

 

َىا   ُمْفَ َ ًماااااااااا بِاْل َّااااااااااِم َأْو ُمَجااااااااارَّ

ْن اْل َّاااالَِا َ ْياااَر اْلَ اااْ ِ  َأوْ 788   .َوَ ااا ِّ

 

ُ ااااااالك َ ااااااْد َرَوْوا  ََ ْ ااااااُه بِاااااااْلَ ْ ِ    َخ ِّ
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789 ْْ ٌِْرَو  .َوَمنَُعااااااوا إِْتَباااااااَع َنْحااااااِو 

 

  ْْ  َوُزْبَياااااااَن َوَ ااااااا َّ َكْساااااااُر ِجاااااااْرَو

و اْضاااََِراَر َ ْياااُر َماااا.َوَنااا790  ٌُ  اِىر  َأْو 

 

ْمُ ااااااااااُه َأْو ألَناااااااااااَ  اْنَ َمااااااااااى   َ دَّ

هذا الباب واضٌح أنه من أبواب التصريف وهو تابٌع للباب السابق فبعد أن ذكر  

االسم المقصور والممدود، فاآلن سيذكر يف هذا الباب كيفية  ابن مالك 

بيات الثالثة عشر خمسة أبيات تثنيتهما وجمعهما جمع تصحيح، فذكر يف هذه األ

يف تثنيتهما، ثم ذكر بيًتا وشطًرا يف جمعهما جمع مذكٍر سالًما، وباقي األبيات يف 

 جمعهما جمع مؤنٍث سالًما.

فبدأ بالكالم على التثنية، تثنية المقصور والممدود، واألصل يف التثنية كما 

ن فقط دون تغيير يلحق تعرفون أن ُيلحق باالسم المفرد ألٌف ونون، أو ياٌء ونو

المفرد، وهذا يكون يف الصحيح اآلخر، وكذلك يف االسم المنقوص، نحو محمد 

والرجل وجارية، والقاضي، يقول يف تثنيتها المحمدان، الرجالن، الجاريتان، 

القاضيان، ال تفعلوا شيًئا سوى أن نضيف عالمة التثنية األلف والنون أو الياء 

 والنون.

 فلهما حكٌم خاص يف تثنيتهما ذكره ابن مالك  ممدوى:أما المفصور وال
يف هذا الباب، وذكر تثنية المقصور ثم ذكر تثنية الممدود، وسيبدأ بالكالم على 

 تثنية المقصور.

على تثنية االسم المقصور، أن ألف المقصور ُتقلب ياًء يف  وخالصن ال الم:

 ثالثة مواضع، وتقلب واًوا يف موضعين.

 مالمن مواض :  تفلب ياًم يف

إذا كانت ألفه رابعة فأكثر، أي رابعًة أو خامسًة أو سادسًة، نحو مسعى،  األول:

نقول يف تثنيتها مسعيان بقلب األلف ياًء ويف ملتقى ملتقيان، ويف مستشفى 
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 مستشفيان، وهكذا. 

ول إًذا األلف إذا كانت رابعًة فأكثر فماذا تفعلوا هبا يف التثنية؟ تقلبها ياًء وهذا ق

 :ابن مالك 

 آِخاااااَر َمْفُصاااااْوَر ُتَ نِّاااااا اْجَعَلاااااُه َياااااا

 

 إِْن َكااااااااَن َعاااااااْن َمالََماااااااَن ُمْرَتِفَياااااااا 

 إن ارتقى عن الثالثة فصارت رابعًة أو خامسًة أو سادسًة فإهنا تقلب ياًء. 

إذا كانت األلف ثالثًة  :الموض  ال اين لفلب األل  ياًم يف ت نين المفصور

تى، فتقول يف تثنيته: فتيان، وهدى نقول يف تثنيته هديان، ألنه وأصلها الياء، نحو ف

 : من هدى يهدي، ورحى رحيان، وهكذا، وهذا قول ابن مالك 

 اْلَ َ ى َنْحوُ  َأْصُلهُ  اْلَيا الَِّ   َكَ ا

إذا كانت ثالثًة وأصلها  :الموض  ال الا لفلب أل  المفصور يام عند ال  نين

علم هل هو واو أو ياء ألهنا أميلت، وهذا يأتينا يف باب مجهول ولكنها أميلت، ال يُ 

اإلمالة، أن تميل األلف إلى الياء أو تميل الفتحة إلى الكسرة، وهي لغة فصيحة، 

وسيأيت الكالم على ذلك، ومن أحكام اإلمالة المشهورة، أن األلف ال تمال إلى 

ن، إذا كانت ألف الياء إال يف مواضع منها إذا كان أصلها الياء، فلهذا يقولو

 المقصور ثالثة، وأصلها مجهول ما نعرف أصلها واو أو ياء لكنها أميلت.

قالوا متى؛ متى علًما،  ََ ا يفو  جانب اليام، َ ُفلب ياًم عند ال  نين م ال ٌلك:

متى اسٌم مبني، اسم لإلشارة، اسم لالستفهام أو للشرط، لكن لو صارت علًما، لو 

علًما اسًما ثم ثنيته، فإنه يكون حينئٍذ مختوًما بألف،  فصارت "متى"سميت أحًدا 

 وألفه ثالثة.

ما أصل هذه األلف؟ مجهولة، ألن أصل األلف المبني ال ُيعرف أصلها إال أهنا 

أميلت، جاء عن العرب إمالة األلف يف نحو متى، فإذا ثنيت متى علًما تقول: متيان، 



 

 
e 

g h 

f  565 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

سماع يف المسألة، لكن القياس يقول وهذا الذي يسمى القياس، نحن اآلن ما عندنا 

 إن األلف التي تمال إلى الياء هي األلف التي أصلها الياء هذا يف اإلمالة نطًقا.

 (.78:23@) هالب:

األلف متى، جاء عن العرب أهنم يميلوهنا إلى الياء يقولون متى متي  الشيخ:

لى الياء هي األلف هذه يف باب اإلمالة، يف باب اإلمالة يقال إن األلف التي تمال إ

التي أصلها الياء، وعندنا هنا يقال إن األلف التي أصلها ياء عند التثنية إذا كانت 

 ثالثة عند التثنية تقلب ياًء.

يف مجهولة األصل التي ال ُيعلم هل أصلها واو أو ياء، لكنها أميلت،  الفيا :

 هناك سماع يف المسألة. أن تثنى بالياء أو بالواو؟ تثنى بالياء، هذا يسمى قياًسا ألن

فإن قلت: ولماذا لم يبقوا ألف المقصور ألًفا يف التثنية؟ لماذا البد أن ُتقلب 

إلى ياء يف ثالثة مواضع ويف الواو يف موضعين؟ الجواب واضح وهو أن األلف 

ساكنة ثم األلف يف التثنية بعد ذلك ساكنة، فيؤدي ذلك إلى حذف ألف المقصور، 

 لبس.وهذا سيؤدي إلى ال

أن ألف المقصور إذا كانت ثالثة وأصلها مجهول وقد أميلت فإهنا  الشاهد:

 : تقلب عند التثنية ياًء، كما قلنا يف متى علًما متيان، وهذا هو قول ابن مالك 

 َكَمَ ى ُأِمْيَ   الَِّ   َواْلَجاِمُد 

 (.80:14@) هالب:

يف كالم العرب، يف  هذه تحتاج إلى تدبر يف السماع، تدبر يف القراءات الشيخ:

الكلمات المبنية، الحروف المبنية إذا أميلت ثم إنك نقلتها إلى العالمية فسميت هبا 

 فتأخذ هذا الحكم، فتحتاج إلى تتبع يف باب اإلمالة، أما المعرب ما يف إشكال.
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أصل ألفه معروف أهنا واو الضحى، فما يف إشكال يف ذلك، الكالم على  

 فهذه مواضع قلب ألف المقصور ياًء يف التثنية. المبني ألن أصله مجهول،

َإن أل ه ُتفلب واًوا وٌلك ثالثة مواضع، ما سوى ذلك  كم موضع يا إخوان؟

  يف موضعين:

إذا كانت األلف  الموض  األول ال   ُتفلب َيه أل  المفصور واًوا يف ال  نين:

 ثالثًة وأصلها واو، نحو عصا، فتقول يف التثنية عصوان.

 ...ال اين: الموض 

 (.81:40@) هالب:

قلنا أكثر من مرة معرفة األصل بالتصرفات، تنظر للتصرفات إن كان  الشيخ:

لها فعل ماضي، مضارع، اسم الفاعل، المفعول المصدر، وإال تنظر للتثنية 

والجمع كيف تجمعها العرب، وكيف جمعتها العرب تنظر للتصرفات، التصرفات 

قالوا عصوان، فدل ذلك على أن أصلها الواو، وإن هي التي تبين العصا، العرب 

أردت بصورة أوضح من ذلك فإن األلف التي ُتكتب واقفة أصلها واو، والتي 

 تكتب نائمة أصلها ألف، أنه ال يقاس عليه.

 (.82:36@) هالب:

نعم الموضع األول إذا كانت ألف المقصور ثالثًة وأصلها واو، قلنا  الشيخ:

 صوان.مثل عصا ُيثنى على ع

 (.82:58@) هالب:

هناك بعض التصرفات يصيبها اإلعالل، وهذا أعم أبواب الصرف  الشيخ:

اإلعالل، ال يكون أن العالم صرفًيا حتى يتقن هذا الباب، واإلعالل كما قلنا أكثر 
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ما يدخل على حروف العلة والهمزة، ولذلك بأل ُتحذف أو تنقل حركتها أو 

عصيوا، دخلت ياء التصغير، ياء التصغير تأيت ياء ُتقلب، فعصيا هي أصلها بالواو 

ثالثة ساكنة، تكون مصغر، فجاءت الياء، ثم جاءت الم الكلمة عن الواو، فمن 

قواعد اإلعالل التي تأيت أن الواو والياء إذا اجتمعا، وسكنت األولى منهما فإن 

 الواو متقدمة أو متأخرة ُتقلب ياًء ويكون اإلدغام، هذه قاعدة.

( أشياء كثيرة من النحو 84:34@كم هذه تدل على أنكم بفعٍل )أسألت

والصرف، وبعد أن تتعمقون يف هذه الدقائق، والمشكلة أن اإلعالل آخر باب، لم 

 يأِت إال يف آخر األلفية، ونحن يف أواخرها.

 : لنا ُتفلب أل  المفصور واًوا يف موضعين

 إذا كانت ألف أصلها الواو. األول: 

إذا كانت ثالثًة وأصلها مجهول، ولم ُتِمل، وهذا هو األكثر  اين:والموض  ال  

يف مجهولة األصل مثل إلى، وإذا، وعلى حرف الجر، لو كانت أعالًما، فهذه لم 

ُتسمع فيها اإلمالة، فإذا جعلتها أعالًما فإن ألفاهتا تكون مجهولٌة األصل، فتثنى 

( فتقول: إلوان، وإذا 85:46@ه )بقلبها واًوا، فلو سميت رجاًل بـــ إلى، ثم سميت

 إذوان، وعلى؛ علوان، وهكذا.

نحن حكمنا على الكلمات المبنية بأهنا مجهولة األصل ألن ال اشتقاق لها، 

ال لما  وونعرف أن االشتقاق ال يدخل إال على الكلمات التي تقبل التصريف، 

  ال ا تفب  ال صري   يئيان:

 .اال م العربا المعرب 

 خ.وال ع  الم صر 

فقط، ما سوى ذلك ال يدخله تصريف، بل يدخل اشتقاق، ال يدخله تصغير، 
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جمع، تثنية، وزن، إلى آخره، الحروف كلها، األسماء المبنية، األسماء األعجمية،  

 كل هذه ال تقبل التصريف، االسم العربي المعرب والفعل المتصرف.

 :  وه ا هو  ول ابن مالك

ا ُتْفَلاااااُب َواوً  ٌَ  ا األلااااا َِاااااا َ ْيااااارِ 

 

ااااا َمااااا َكاااااَن َ ْبااااُ  َ ااااْد ُألااااْ    ََ
 َوَأولِ

 يقول يف غير المواضع الثالثة التي ذكرها من قبل لقلب األلف ياًء: 

ا َ ْيرِ  َِا  َواًوا ُتْفَلُب  ٌَ

 ثم قال: 

ا ََ
 ُألْ   َ ْد  َ ْبُ   َكانَ  َما َوَأولِ

ا يف وأولها: يعني أو أللف المقصور التي ُقلبت ياًء يف ثالثة مواضع واوً 

موضعين، أولها ما كان قبله قد ُألِف، أي بعدها ألحق عالمة التثنية، ألحق األلف 

والنون أو الياء والنون، وإنك تقول يف فتى، تقلب األلف ياًء ثم تأيت باأللف والنون 

 فتيان، أو فتيين، وهكذا.

بعد أن انتهى من الكالم على تثنية المقصور، إلى  ثم انتقل ابن مالك  

 الم على تثنية الممدود.الك

بحسب نوع همزته أن الممدود على أربعة أقسام: الممدود  وخالصن ٌلك:

 على أربعن أ سام:

أن تكون همزته زائدًة للتأنيث، وذكرنا من قبل أكثر من موضع يا  األول: 

إخوان الحكم على الهمزة بالزيادة، كيف نعرف أن الهمزة زائدة؟ وبذلك أال تكون 

مثاًل فعل ماضي، الهمزة موجودة معناها أن ي أن الفعل مثاًل الفعل يف اآلخر، أ

الهمزة أصلية، فإن لم تكن موجودة فمعنى ذلك أن الهمزة ليست أصلية، تكلمنا 
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على ذلك، وقلنا إن الهمزة الزائدة قد تأيت للتأنيث وقد تأيت لإللحاق، وذلك يف 

الزائدة وُسِمع فيها التنوين فإهنا باب الممنوع من الصرف، إذا كانت الهمزة 

لإللحاق وإن كانت زائدة وال ُيسمع فيها التنوين وهذا هو األغلب األكثر، فهذا 

 للتأنيث.

 فإن األصل يف الماضي مثل بدأ أو مثل قرأ، فإن الهمزة حينئٍذ أصلية.

إن كان الفعل مختوم بحرف علة: مثل قضى، ورمى ودعا، وأعطى وأهدى،  

حينئٍذ بعد ذلك إلى حرف علة أو همزة، وإذا قلت قضى، تقول يف  فإنه سينقلب

 المضارع يقضي، فيعود إلى أصله، ثم يف المصدر قضى يقضي قضاًء.

الهمزة هي الياء، انقلبت يف الماضي ألًفا وانقلب يف المصدر همزًة، الهمزة يف 

ا فالهمزة قضاء هل هي زائدة؟ ال، هل هي أصلية؟ ال، نقول منقلبة على األصل، إذً 

للتأنيث وإما زائدًة لإللحاق، وإما أن تكون منقلبة عن األصل،  إما أن تكون زائدة

 وإما أن تكون أصلية.

أن تكون همزة ممدودة زائدة للتأنيث، فالمشهور عند التثنية  َالنوع األول:

قلبها واًوا، نحو حمراء، نقول حمروان، وهكذا يف بقية األلوان، خضراء خضروان، 

اء وصفروان، وكذلك صحراء الهمزة زائدة للتأنيث نقول صحروان، وصفر

 وكذلك حسناء نقول: حسناوان.

 (.91:50@) هالب:

تقول هذا هو المشهور، ُسمع فيها بقلة ثم يشير ابن مالك بعد ذلك  الشيخ:

قلبها ياًء وإبقائها همزًة يف بعض الشواهد القليلة، وسنشير إلى ذلك عندما يشير ابن 

 : ، وهذا هو قول ابن مالك -ن شاء اهللإ–مالك 

 منَِّيا بواوَ  َكَصْحرامَ  َوَما
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 يقول: ما كانت همزته للتأنيث كصحراء، فإنه ُيثنى بقلبها واًوا. 

أن تكون همزته زائدة لإللحاق، وعرفنا أن همزة  :النوع ال اين من المدوى

د التثنية أن تقلب واًوا، اإللحاق هي الهمزة الزائدة إذا ُسِمع فيها التنوين، فيجوز عن

وهو األولى، وإبقائها همزًة وهو جائز، نحو علباٌء، العلباء معروفة، العلباء الهمزة 

زائدة، ألن األصل العين والالم والباء، ويقول إهنا جائزٌة لإللحاق ألنه ُسِمع فيها 

 التنوين.

يجوز حاق؟ هذه علباٌء فهي ليست للتأنيث، فعند التثنية ماذا نفعل هبمزة اإلل

  َيَا الوجَان:

 .لبَا واًوا وهو األولى  

 .وإبفا َا همزًة وهو جا ز 

فنقول يف علباء، علباوان، وعلباءان، ومن ذلك طرفاء، كنا ذكرنا عدة أمثلة 

على همزات اإللحاق وغيرها، عندما تكلمنا يف الممنوع من الصرف، صرفاء هذا 

 اسم نبات، نقول طرفاوان وطرفاءان.

 (.94:18@) هالب:

 هبمز همز المد. الشيخ:

 (.94:26@) هالب:

هو يظن يفعل ذلك، ال يقال إال علباء بالمد، اإللحاق يعني مثل كلمة  الشيخ:

كوكب على وزن الصرف فوعل، يقول هذا مأخوذ من ككب، ما يقال عن هذا 

الشيء ككب، ما يقال على هذا الشيء ككب، ال يقال إال كوكب، لماذا قيل 

الواو كوكب قالوا إلحاًقا بجعفر، كوهنا ملحقًة بجعفر ال يعني أن  كوكب، فزيدت
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لها أصاًل مستعماًل فهي كلمة لم تستعمل إال بلفظ اإللحاق كوكب، لذلك علباء لم 

 تستعمل ال يسمى هذا علب، ثم علباء، ال هو يسمى علباء.

أنيث ال وقد تدخله التاء، فيقال علباءٌة وهذا من أدلة اإللحاق، ألن همزة الت 

تلحقها التاء، ألن همزة التأنيث للتأنيث، والتاء المربوطة للتأنيث فال يجتمعان، ال 

تقول يف حسناء، حسناءٌة، بخالف همزة اإللحاق فهي همزة ال عالقة لها بالتأنيث، 

 وإنما هي مجرد حرف إللحاق الكلمة بكلمة أخرى، فلهذا يدخلها التنويع.

 ءٌة.الباء ال تدخلها التاء علبا 

 (.96:17@) هالب:

علباٌء نعم، ُسِمع فيها التنوين، حسناء على كل حال عرفنا أهنا ممدود  الشيخ:

قياسي، كل الممدودات القياسية همزته للتأنيث، ألن اإللحاق بابه السماع، ألن 

 ُسِمع فيها التنوين.

 (.96:49@) هالب:

كلمات ُسِمع فيها  واألصل يف الهمزة الزائدة أهنا للتأنيث، لكن هذه الشيخ:

التنوين األولى أنه لو لم يسمع التنوين يف علباء نقول الهمزة زائدة للتأنيث، لكن 

 ُسِمع فيها التنوين ودخلت عليه التاء فقلنا ليست للتأنيث هذا إلحاق.

من األسماء الممدودة أن تكون همزته منقلبًة عن أصل، أن  النوع ال الا:

يعني واو أو ياء، فيجوز يف الهمزة إبقاؤها همزة تكون الهمزة منقلبة عن أصل، 

وهو األولى وقلبها واًوا وهو الجائز، نحو سماء وبناء، وكساء، وعطاء، وإعطاء، 

 وإهداء إلى آخره.

فالهمزة إذا كانت ألفه منقلبة عن أصل يعني عن واو أو عن ياء جاز فيها 

ا أن تقلبها واًوا، فتقول يف الوجهان، إما أن تبقيها همزًة للتثنية وهو األولى، وإم
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تثنية سماء سماءان، أو سماوان، ويف تثنية بناء بناءان أو بناوان، ويف تثنية إهداء،  

 إهداوان، أو إهداوان، وهكذا.

 :  وه ا هو  ول ابن مالك

 َوَنْحااااااااااااُو ِعْلَباااااااااااااَم كِْسااااااااااااامَ 

 

 َوَذَيااااااااااااا بِااااااااااااَواَو اْو َهْمااااااااااااَز  

لباٍء أو كانت همزته منقلبة عن واو يقول: ما كانت همزته زائًد لإللحاق كع 

 
َّ

ككساء ألنه من كسا يكسو أو كانت همزته منقلبة عن ياء كحياٍء ألنه من حيي

 يحيى حياًة، فإن الهمزة عند التثنية يجوز فيها إبقاءها همزة وقلبها واًوا.

وقوله حيا يف البيت ممدود، حياًء إال أنه قصره لضرورة الشعر، والكالم على 

 طف، نحو علباء وكساًء وًحاٍء إال أنه حذف واو للشعر.واو الع

أن تكون همزته أصلية، أن تكون الهمزة يف الممدود  النوع الراب  من الممدوى:

أصلية، فيجب عند التثنية إبقاؤها همزًة، من المثلثة على ذلك: قراٌء، نقول زيٌد قراٌء 

كذلك زيٌد ُمضاٌء على وزن فعال، بمعنى زاهد عابد، فإذا ثنيته قلت هما قراءان، و

 فعاٌل بمعنى شديد الحسن والوضاءة، فإذا ثنيته قلت هما وضاءان.

ومن ذلك لو أخذت صيغة المبالغة فعال من قرأ، فتقول: هو قراٌء بمعنى كثير 

القراءة ليس بمعنى أنه عابد زاهد، قراء على وزن فعال، وزيٌد قراٌء أي كثير القراءة، 

قول ُقراء، ومعناه زاهد عابد ولك أن تقول َقراء بمعنى كثير وهما قراءان، لك أن ت

 القراءة، ألن صيغة المبالغة على وزن فعال، إال أن فعال قياس، ُفعال سماع.

 (.101:40@) هالب:

ال هناك ُقراء جمع قارئ، قارئ ُيجمع على قراء قياًسا كما سيأيت يف  الشيخ:

 جمع التكسير، فاعل على فعال.

ء من الخطأ فالهمزة أصلية، فتقول فالٌن خطاٌء أي كثير الخطأ، ومن ذلك َخطا
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وغير ما ذكر ": فإذا سميت قلت هما خطاءان، وهذا هو قول ابن مالك 

؛ ذكر همزة التأنيث وهمزة اإللحاق والهمزة المنقلبة عن أصل أي عن واو "صحح

 أو ياء.

التثنية، ثم ؛ يريد الهمزة األصلية، يجب تصحيحها يف "وغير ما ذكر صحح"

 بعد ذلك: قال ابن مالك 

 ُ ِصرْ  َنْف َ  َعَلى َ     َوَما

يعني ما ُسِمع مخالًفا لما سبق يف تسمية المقصور والممدود فهو قليٌل شاٌذ ال 

يقاس عليه، ُيسمع وال يقاس عليه، يعني أنه ُسِمع كلماٌت قليلة خالفت ما ذكرناه 

الخوزلى، نوع من نواع الِمشية،  قبل قليل من قواعد المضطردة، من ذلك ماًل 

 خوزلى، مقصور.

قالوا يف تثنيته الخوزالن، وكان القياس أن يقول يف تثنيته الخوزليان، لقلب 

األلف ياء مثل الملتقيان، ومن ذلك أنه ُسِمع يف كلمة حمراء أهنم سموها فقالوا: 

الكلمة  حمراءان وحمريان وحمراوان، حمروان هو األكثر يف السماع عنه يف هذه

 لكن ُسِمعه أيًضا حمريان، وهو شاذ وحمراءان.

 ما حمراءان شاذ، وأما حمرايان فأشذ.

 (.104:13@) هالب:

ال ُسِمع يف حمراء فقط، لو ُسمع يف كل األلوان لقلنا إنه سماعي، قلنا  الشيخ:

 هذا مضطرد يف األلوان على األقل، نعم.

 (.104:32@) هالب:

(؛ هو البيت يستقيم باللفظين، بواوَ  َكَصْحرامَ  اَومَ @وما كصحراٍء، ) الشيخ:
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(، وما كصحراٍء ثنيا، والبيت يستقيم باالثنين الكلمة بواَو منيا َكَصْحرامَ  َوَما@) 

( هبمزة التأنيث، كون الشاعر ينوهنا 105:07@طبًعا ممنوعة من الصرف ألهنا )

ت، فإما أن يبقي على أو يبقيها على حالها إذا كان يخل بالشعر، ألن تدخله الزحافا

 الزحافات ويمنع من الصرف، وإما أن يزيل الزحاف وُيكمل وزن البيت، وينون.

 (.105:40@) هالب:

ما أعرف ذلك، المعروف يف اللغة أن الُقراء هو العابد الزاهد والُوضاء  الشيخ:

 هو شديد الُوضاءة، أما كثير القراءة َقراء، ُوضاء.

 (.106:22@) هالب:

 و مضمومة ُوضاُء.وا الشيخ:

 (.106:32@) هالب:

ُمضاء ال بل ُوضاء، ُتراجع هذا الذي أعرفه أنا من النحويين وهذا  الشيخ:

 مقتضى القياس اللغوي.

ثم انتقل ابن مالك بعد ذلك إلى الكالم على جمع المذكر السالم، بعد أن 

رفون أن انتهى من الكالم على التثنية، فجمع المذكر السالم القياس فيه كما تع

ُيلحق المفرد بواٍو ونون أو ياٍء ونون دون تغييٍر للمفرد، تقول يف زيٍد زيدون، ويف 

 محمد محمدون، ويف مجتهٍد مجتهدون، ومجتهدين وهكذا.

وأما االسم المنقوص كالقاضي والمهتدي، فكيف ُيجمع جمع مذكًرا سالًما؟ 

اء، فيقولون يف جمع بحذف ياءه وضم ما قبلها مع الواو وكسر ما قبلها مع الي

القاضي القاضون، والقاضين، والمهتدون والمهتدين، وابن مالك ما تكلم على 

جمع المنقوص وإنما استكمااًل، ألنه اآلن يريد أن يتكلم على كيفية التثنية، 

 والجمع ليتكلم يف الباب التالي على جمع التكسير.
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ثنية كما رأيتم ال إشكال يف الكالم على كيفية الجمع والتثنية عموًما إال أن الت

القياس إال يف المقصور والمنقوص والممدود، يف الجمع المذكر السالم من 

صحيح اآلخر ال تخالف القياس، يف المنقوص يف مخالفة وهي حذف الياء، كان 

ينبغي أن يذكر ذلك، واالسم المقصور والممدود كيف يجمعان جمع مذكٍر 

 سالًما؟ 

 (.108:58@) هالب:

قصره على المقصور والمنقوص ولكن نقول: كان ينبغي أن يقصره،  خ:الشي

وإنما يتكلم عموًما على كيفية التثنية وكيفية جمع السالمة ليتكلم يف الباب التالي 

على التكسير، ألنه يف جمع التكسير كالمه عام يف كل األسماء، وإذا لم يتكلم على 

 ذلك يف باٍب آخر.ذلك يف هذا الباب فأين يتكلم؟ ما تكلم على 

نقول االسم الممدود عند جمعه مذكر سالم يعامل معاملته يف التثنية، يعني  

الهمزة األصلية تبقى، وهمزة التأنيث تقلب واًوا، وهمزة اإللحاق والهمزة 

المنقلبة على أصل يجوز فيهما الوجهان، اإلبقاء والقلب، فإذا جمعت ُقراء 

 ة أصلية.قراؤون، ووضاء وضاؤون، ألن الهمز

قلت: عالؤون أو عالوون، ألن الهمزة منقلبة عن  "على"فإذا أردت أن تجمع 

أصل من على يعلو، ولو سميت رجاًل بخضراء، ثم جمعته جمع مذكًرا سالًما، 

 كنت تقول: خضراؤون.

وأما االسم المقصور، فكيف ُيجمع جمع مذكر سالم؟ له حكٌم خاص 

كر السالم يختلف عن حكمه يف التثنية، يختلف عن التثنية، حكمه يف جمع المذ

فلهذا نص ابن مالك عليه وحده، وحكمه يف جمع المذكر السالم أن تحذف ألفه 

 مطلًقا، وتفتح ما قبلها.
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يف التثنية ما تحذف األلف وإنما تقلبها إلى ياٍء أو واو، أما يف جمع المذكر  

و مصطفى وأعلى، السالم مع المقصور تحذف األلف دائًما وتفتح ما قبلها، نح

 مصطفى علم، وأعلى وصف.

كيف نجمع مصطفى؟ مصطفون، بحذف األلف وفتح ما قبلها، اجمعه بالياء 

 والنون، مصطفين وهي الواردة يف القرآن.

أعلى أجمعها بالواو والنون، أعلون وهي واردة يف القرآن الكريم، اجمعها 

معها بالياء والنون أعلين، بالواو والنون أعلون وهي واردة يف القرآن الكريم، اج

  :وه ا هو  ول ابن مالك 

 َواْذِ ْخ ِمَن اْلَمْفُصْوِر َِا َجْما  َعَلاى

 

اااااااَل    َذاااااادِّ اْلُمَ نَّااااااى َمااااااا بِااااااِه َتَ مَّ

 ُذِ َخ  بَِما ُمْشِعًرا َأْبِق  َواْلَ ْ َ   

يقولك إذا جمعت االسم المقصور جمع مذكر سالًما، فاحذف منه ألفه، 

 لف تبقيه، دليل على أن األلف محذوفة.والفتح قبل األ

؛ ما الجمع على حد المثنى؟ وجمع "جم  على ذد الم نى"وقوله يف البيت: 

المذكر السالم يسمونه الجمع الذي على حد المثنى؛ ألنه مثلهن يف كيفية الزيادة، 

 فيكون بزيادة نون وحرٍف قبله، فلهذا سموه بالجمع الذي على حد المثنى.

بعد ذلك إلى الكالم على جمع المؤنث  -–ن مالك ثم انتقل اب

السالم، جمع المؤنث السالم القياس فيه كما تعرفون أن ُتلِحق المفرد ألًفا وتاًء 

دون تغيير، فتجمع اصطباًل اصطبالت، وحمام حمامات، ولو سميت امرأًة 

 براضي تجمعها راضيات، وسعاد سعادات، وزينب زينبات، وهكذا.

قد يدخل على جمع المؤنث السالم فلهذا احتاج من ابن مالك  إال أن التغيير

  إلى عدد من األبيات ليبين هذه التغييرات التي قد تدخل على جمع
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 المؤنث السالم، فذكر بعضها، وأغفل بعضها.

فمن ذلك أن تاء التأنيث ُتحذف من جمع المؤنث السالم، وسأشير إلى ذلك 

تاء تأنيث فإنك تحذفها عند جمع المؤنث  يف حالته خاصة، كلما كان االسم فيه

 السالم، يقول يف فاطمة فاطمات، بحذف التاء.

وهكذا يف صائمة صائمات، إلى آخره، إًذا فاالسم الصحيح اآلخر والمنقوص 

يجمعان جمع مؤنٍث سالًما باأللف والتاء، ال يكون يف ذلك تغيير إال إذا كما يف تاء 

 راضيات وهكذا، التأنيث كفاطمة فاطمات، وراضية 

باقي المقصور والمنقوص، كيف يجمعان جمع مؤنٍث سالًما؟ أما االسم 

المقصور فإنه يعامل يف جمع المؤنث السالم معاملته يف التثنية، يعني أن ألفه تقلب 

 ياًء يف ثالثة مواضع، إذا كانت رابعة خامسة سادسة، أو كانت ثالثة وأصلها الياء.

ألصل وقد أميلت، وُتقلب واًوا يف موضعين إذا كانت أو كانت ثالثًة ومجهولة ا

ثالثًة أصلها الواو أو كانت ثالثًة مجهولة األصل ولن ُتمال، فتجمع مسعًى على 

مسعيات، أن جمعتها باأللف والتاء عند المؤنث السالم، قد تجمع جمع تكسير، 

نث سالم، هذا يأيت يف باب التكسير، كالمنا اآلن على جمع األلف والتاء جمع مؤ

يجمع مسعى على مسعيات، وملتقى ملتقيات، ومستشفى مستشفيات، بقلب 

 األلف ياًء.

وهدى هديات، ورحى رحيات، وعصا عصوات، وهكذا، تعاملها يف جمع 

 : المؤنث السالم معاملتها يف المثنى، وهذا هو قول ابن مالك 

 َوَألِْ   بَِ ام َجَمْعَ هُ  َوإِنْ 

األَلَِ   اَ لْ  اْ ِلْب  ََ ََ  اْل َّْ نَِيهْ  َِا َب

أي عامل االسم المقصور إذا جمعته بألٍف وتاٍء معاملته يف التثنية، ثم قال 
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  : 

 َتنِْحَيهْ  َأْلِزَمنَّ  اْل َّا ٌِ  َوَتام

 يقول: إذا كان االسم المقصور يف آخره تاٌء مربوطة، فإنك تحذفها.

 (.118:28@) هالب:

تاء مربوطة فإنك تحذفها نحو فتاٍة، يقول إذا كان يف آخر المقصور  الشيخ:

ليس تحذف تاء التأنيث عما تجمع جمع مؤنث سالم فتاٍة حذفنا التاء، ماذا سيبقى 

فتى صار مقصوًرا إذا حذفنا التاء، ثم تعاملها معاملته يف المثنى فتقول فتيات، 

 فتيات بحذف التاء وقلب األلف ياًء وكذلك قناٌة نجمعها فنقول: قنواٌت.

المقصور يعامل يف الجمع السالم معاملته يف التثنية، الممدود االسم حذفنا 

الممدود أيًضا يف جمع المؤنث السالم يعامل معاملته يف التثنية، الهمزة األصلية 

تبقى، وهمزة التأنيث تقلب واًوا، وهمزة اإللحاق والهمزة المنقلبة يجوز فيهما 

 الوجهان.

ات، ويف جمع بناء بنوات أو بناءات، فتقول يف جمع سماء سماوات، أو سماء

 ويف جمع حمراء حمراوات فقط، ويف جمع حسناء حسناواٌت فقط.

 يجوز فيها الوجهان عالءات وعالوات، نعم. "على"ولو سميت امرأًة 

إلى أن األصل يف جمع المؤنث السالم أن يبقى مفرده  ثم نبه ابن مالك 

هذا األصل يف جمع المؤنث السالم، على حاله، على حركاته وسكناته، دون تغيير 

إال أنه شذ عن ذلك االسم الثالثي، فإن عينه قد تتغير حركتها وسكوهنا يف الجمع 

 جمع المؤنث السالم، على التفصيل اآليت، قد تتغير على التفصيل اآليت: 

إذا كان اسًما ثالثًيا عينه ساكنة صحيحة، إذا كان اسًما شرط، ثالثًيا شرط، عينه 
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شرط، صحيحة شرط، سواء أكان بتاء التأنيث أم مجرًدا عنها بتاء التأنيث  ساكنة

مثل ِكسرى، وضربة، وجملة، بال تاء التأنيث مثل دعد وهند، إذا كان االسم 

الثالثي هكذا ثالثي، اسمه ثالثي وعينه ساكنة وصحيحة فما حكمه إذا جمعته 

  َله ذال ان:جمًعا مؤنًثا سالًما 

ول: على وزن ماذا؟ على وزن َفْعْل أو َفْعَلة، على وزن فعٍل إذا كان مفتوح األ

 كدعد، وعلى وزن فعلة كجفنة، وقصعة، وضربة، ورحلة، ونسمة، كثير.

كيف تجمع جمع مؤنث سالًما؟ يجب فيها اتباع العين للفاء، فتفتح مثلها 

فيقال يف جمع دعد دعدات، ويف جمع جفنة جفنات، وضربٍة ضربات، ورحمة 

ونسمة نسمات، وال يجوز أن تقول دعدات، ورحمات، وجفنات رحمات، 

بالسكون ال يجوز ذلك، هذه الحالة األولى إذا كانت مفتوحة الفاء، مفتوحة األول 

 أي فعٍل وفعلٌة.

إذا كانت مضمومة األول، يعني على ُفعِل وُفعلة، أو مكسورة  الحالن ال انين:

مضمومة األول يعني ُفعل كُدمل اسم األول يعني على وزن فِعٍل وفعلة، إذا كانت 

امرأة أو ُفعلة كبشرة وجملة وغرفة، أو كانت مكسورة األول يعني وزن فِعٍل، كهند 

 أو أو فِعلةكــ كسرة أو سدرة.

يجوز َيه مالمن أوجه عند ما حكمه إذا كان مضموم األول أو مكسور األول؟ 

 جمعه م نً ا  الًما:

سكن العين يعني أن تبقيها ساكنة كما كانت إن كان العين أن ت :الوجه األول

 فتقول يف جمل جمالت، ويف بشرة بشرات، ويف هند هندات، ويف كسرة كسرات.

إتباع العين للفاء، إذا كانت الفاء مضمومة تضم العين، إذا كانت  الوجه ال اين:

الفاء مكسورة تكسر العين، ففي جمل على هذا الوجه تقول ُجمالت، ويف بشرة 
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 ، ويف هند هندات، ويف كسرة كسرات.بشرات 

تخفيف العين بالفتح، قلت تخفيف ألن الفتح أخف الحركات،  :الوجه ال الا

تخفيف العين بالفتح فتقول يف جمل جمالت، ويف بشرى بشرات، ويف هند 

 هندات، ويف كسرى كسرات.

علة إًذا الخالصة فعٌل وَفعلٌة تجمعان على فعالت، وأما ُفعل وفعلة، وفِعل وفِ 

 : َ يَا مالمن أوجه

 .اإل  ان 

 .واالتباع 

 .وال  حن 

 :وهذا هو قول ابن مالك 

الِمَ   اْ َمك َأنِْ   اْل ُّالَمِا اْلَعْينِ  َواْلسَّ

السالم العين الثالثي اسًما، اسمع الشروط، السالم أي عينه ليست معتلة، 

 والسداسي.العين أي العين الكالم عن العين، الثالثي ليس الرباعي والخماسي 

 اسًما: بخالف الوصف، والسالم العين الثالثي اسًما.

ُْ  َعْينَ  َأنِْ  إِْتَباعَ  ام  ُ  ِْ   بَِما ََ

( 127:44@إتباع عين فاءه؛ أي اتبع عين فاءه، بما ُسكِن، فاءه مفتوحة تفتح )

وهذا واجب، عينه مضمومة كُقبلة وُبشرة، نقول: ُقبالت، عينه مكسورة مثل ِخدمة 

نقول َرحالت، إال أنه يف المفتوح الواجب ويف المضموم والمكسور جائز ورحلة، 

 كما شرحنا، ثم قال:

ً ااااااا َبااااااَدا  إِْن َ اااااااكَِن اْلَعااااااْيِن ُم نَّ

 

َىا   ُمْفَ َ ًماااااااااا بِاْل َّااااااااااِم َأْو ُمَجااااااااارَّ
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 َفعل أو َفعلة، ُفعل أو ُفعلة، فِعل فِعلة.

ْن اْل َّاااااالَِا َ ْياااااَر اْلَ اااااْ ِ  َأوْ   َوَ ااااا ِّ

 

ُ ااااااالك َ ااااااْد َرَوْواَخ   ََ ْ اااااُه بِاااااااْلَ ْ ِ   ِّ  

يقول: وسكن التالي غير الفتح إذا كانت العين تتلو مفتوًحا َفعل َفعلة، فليس  

فيه إال االتباع، أما إذا كانت العين تتلو غير مفتوح أي ماذا تتلو؟ تتلو مضموًما أو 

 مكسوًرا.

 خففه بالفتح، قال: إذا كانت العين تتلو غير مفتوح إنما أن تسكنه أو ت

نْ   اْلَ ْ ِ   َ ْيرَ  اْل َّالِاَ  َوَ  ِّ

 العين إذا تلت غير الفتح إما أن تسكنها أو تخففها بالفتح.

ُ الك   َرَوْوا َ ْد  ََ

 يعني كل األوجه الثالثة هذه مروية يف ُفعٍل وُفعلة، ويف فِعٍل وفِعلة.

سم فإنه يخرج واالحتياجات التي نقصدها بالشروط السابقة أما قولنا ا 

الوصف، وقلنا عدة مرات يا إخوان أن االسم والوصف كالهما أسماء، إال أن 

النحويين من عادهتم أهنم إذا قالوا هذا اسم وهذا وصف، أي هذا اسٌم ليس 

بوصف، وهذا اسٌم وصف، وإذا قلت باب هذا اسم أو وصف؟ اسم، وإذا قلت 

هذا باب اسم وجميل  قائم، جالس، مضروب، حسن، جميل؛ هذا وصف تقول:

 وقائم وجالس وصف.

المقابلة هذه تعني أن باب اسٌم وليس وصًفا، وجميٌل وحسٌن اسم ووصف، 

أخذوا من هذا ما اختص به وهو اسم، وأخذوا من هذا ما اختص به وهو وصف، 

 وهذا كثير مما يستخدمه النحويين، فيقولون هذا باب اسم وضرب مصدر.

اسم ليس مصدًرا وضرب اسم المصدر،  مع أن المصدر اسم، لكن باب
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 وهكذا المقابلة ُيقصد هبا هذا المعنى. 

المهم: قوله هذا اسم ليس وصًفا ُيخرج األسماء األوصاف، وعرفنا األسماء 

األوصاف، اسم فاعل، اسم مفعول، الصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، وأفعل 

 للتفضيل إلى آخره.

ة، وسهلة، وصعبة، تدخل فيما قلناها إذا جاءت على هذه األوزان، مثل ضخم

أو ال؟ ال تدخل إًذا تبقى على القياس، والقياس كجمع المؤنث السالم أن مفرده ال 

يتغير، إًذا جمع المؤنث السالم أن مفرده ال يتغير إًذا كيف نجمع ضخمة 

ضخمات، وسهلة سهالت، وصعبة صعبات، وال يجوز أن نقول ضَخمات 

 ذه أوصاف ليست أسماء.وسَهالت وصَعبات، ألن ه

يخرج غير الثالثي، مثل زينب وسعاد، ما يتغير فيه شيء، وقولنا  و ولنا مالما:

ساكن العين ماذا ُيخرج؟ متحرك العين، مثل شجرة، فهذه إال شجرات، أو ثمرة 

 ثمرات، أو نمرة نمرات.

و ولنا صحي  العين ماٌا ُيفرل؟ صحي  العين  الوا وصحي  العين هنا ُيفرل 

 يئين:  

 .يخرج معتل العين كجودة وصورة وبيضة وديمة 

  وُيخرج مضعف العين: كَجنّة، وِجنّة، ُجنّة، وِحّجة، وُحّجة، فهذه كلها

 تبقى على األصل، أي ال يتغير يف مفردها شيء.

فتقول يف جمع جودة جودات، وصورة صورات، وبيضة بيضات وديمة  

 ديمات، وجنة َجنات، وِجنات، وُجنات.

 غوي ليس نحوًيا الُحجة الربهان، والِحجة الواحدة من الحج.فرق ل
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 (.134:13@) هالب:

الِحجة يعني إطالقها على السنة من باب المجاز، أي التوسع، ألن  الشيخ:

السنة يف المعتاد ال يكون فيها إال َحجة واحدة، وإال فإن األصل فيها أهنا فعل 

يًعا تريد سنًة ألن ربيع ال يمر يف السنة الحج، كما تقول مثاًل فالٌن له خمسة عشر رب

 إال مرة واحدة، فإذا مر ربيعان أي سنتان وهكذا، فهذا كله توسع ومجاًزا.

بسبب أن جمع المؤنث السالم كما رأيتم قد يدخله التغير، قد يتغير مفرده، 

كما رأيتم، سكون ومع ذلك وجب فيه الفتح، وأحياًنا سكون وقد يجوز فيه الفتح 

تباع، بسبب هذه التغيرات بفضل كثير من النحويين المحققين، أال يسموا أو اال

هذا الجمع جمع المؤنث السالم، وإنما يسمونه جمع باأللف والتاء، كابن مالك 

 وابن هشام، وغيرهما.

ابن مالك يف األلفية ال يسميه جمع مؤنث سالم أبًدا، كما رأيتم وإن سمعته بتاٍء 

 ."وما بتاء وألٍف قد جمعا"مبني: وألف وكما يف المعرب وال

وابن هشام أيًضا يف أوضح المسالك كذلك، مجموع باأللف والتاء، ومع ذلك 

فإن الذين يسمونه جمع مؤنًثا سالًما يقرون هبذه التغيرات إال أهنم يقولون، أواًل 

هي تغيرات قليلة، وثانًيا قولنا جمع مؤنث سالم مصطلح، يريد به هذا األمر ما 

 بألٍف وتاء، سواء لحقه تغييٍر أو ال، وال مشاحة باالصطالح.ُجِمع 

  بعد ٌلك:  مم  ال ابن مالك

 ْْ ٌِْرَو  َوَمنَُعاااااااااوا إِْتَبااااااااااَع َنْحاااااااااِو 

 

  ْْ  َوُزْبَياااااااَن َوَ ااااااا َّ َكْساااااااُر ِجاااااااْرَو

  

بعد أن ذكر أن فعل وفِعلة قد تتغير العين فيها، نص على أن نحو ذروة وزبية ال 

 مع أهنما على وزن فِعلة وُفعلة.يجوز فيهما االتباع، 
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مع أن ذروة على وزن فعلة يجوز فيها األوجه الثالثة، وزبية على وزن فعلة،  

يجوز فيها األوجه الثالثة، ابن مالك قال: منعوا االتباع يف ذروة وزبية، يعني منعوا 

 وجًها وهو االتباع، والوجهان الباقيان جائزان اإلسكان والفتح.

تباع هنا؟ قالوا لو اتبعت يف ذروة كنت تقول ماذا بالجمع ِذِروة، لماذا منعوا اإل

ِذِروات، فتجمع بين الكسر والواو وهذا ثقيل، ِذِروات جمعت بين الكسر والواو، 

 يعني واليت بين الكسر والواو، جعلت الكسرة قبل الواو.

غة فإنه وهذا أقل أحواله أنه ثقيل، ال تكاد تجد يف اللغة ذلك، وإذا ُوجد يف الل

يسبب إعالاًل، كتقلب الواو ياًء فلهذا كالتسكين ذروة تقول ِذِروات أو الفتح 

َذروات دون االتباع، وكذلك زبية زْبيات أو الفتح زَبيات أما لو ضممت كنت تقول 

 ُزُبيات، فواليت بين الضم والياء، ومعروف أهنما عدوتان.

  ال: 

ْْ  َكْسرُ  َوَ  َّ   ِجْرَو

عرب أهنم قالوا يف جروة ِجِروات، وجَراوات وُسمع االتباع يعني ُسِمع عن ال

ِجِروات، أما الِجِروة فهو معروف ولد السبع الذكر جرو واألنثى جروة، وأما الِذرة 

 فهي أعلى الشيء، وأما الزبية فهي حفرة ُتحفر لكي ُيصطاد هبا السباع.

 ثم ختم ابن مالك الباب بقوله: 

و اْضاااااََِرا ٌُ  َر َ ْياااااُر َمااااااَوَنااااااِىر  َأْو 

 

ْمُ ااااااااااُه َأْو ألَناااااااااااَ  اْنَ َمااااااااااى   َ دَّ

كِر من هريفن ال  نين أو جم  الم كر السالم أو   ٌُ يفولك إنما جام مفالً ا لما 

 جم  الم نا السالم هو أذد مالمن أ يام: 

 إما أنه نادٌر شاذ، نحو ِجروات. األول:
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 بن حزام العذري:أنه ضرورة شعرية اضطر الشاعر إليها، كقول عروة  ال اين:

 وذملاااات زَاااارا  الضااااحى َأهف َااااا

 

 ومااااااالا بزَاااااارا  العشااااااا ياااااادان

 وقول الراجز:  

َراتَِا َْ َ ْسَ رِيَ  النَّْ ُس ِمْن َز ََ 

وكان القياس أن يقال زفرات، أو أنه لغة قوٍم من العرب، قوم من العرب 

 خالفوا جمهور العرب يف قضية من القضايا السابقة، وهذا قوله: 

 اْنَ َمى َنا َ أل َأوْ 

ومن أنه لياًل تعامل معتل العين من َفعلة معاملة الصحيح، فتتبع فتقول يف جمع 

جودة جودات، ويف جمع بيضة بيضات، وجمهور العرب يكنون فيقول بيضات 

 وجودات، ومن ذلك قول شاعرهم: 

ب  أخاااااااو بيضاااااااا  را ااااااا  م اااااااأو 

  

 رَيااااااق بمساااااا  المن بااااااين  اااااابو 

 جمع ظبية؟ ظبيات أو َظبيات؟ َظبيات ألنه اسم. نختم بتمريرات سريعة، ما  

 غزوة؟ غزوات.

؛ [167البفرة:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ): -تعالى-قال 

حسرات ألنه اسم، يف روضات الجنات؟ روضات على لغة جمهور العرب، 

 وعنده َروضات.

 يااااا َظَبَيااااااِ  الفاااااِع ُ ْلاااااَن لنااااااا
ِ
 باااااهلل

  

 لاااايالَ  ماااان ن  أم ليَلااااى ماااان الَبَشاااارِ 

جمع غرفة باأللف والتاء؟ تقول غَرفات، وُغرفات، ورحلة؟ ِرِحالت، ا 

 وِرَحالت.

وقولهم َرَحالت هذا مخالف للقياس، وإن كان بعضهم يحاول أن يصحح 
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ذلك ويقول إن َرحالت ليست جمًعا لرحلة، والمسموع عن العرب أهنم يسمون  

َرحلة، ألن اسم المرة  هذا الفعل ِرحلة، وإنما هي جمع َرَحلة، َرَحلة اسم فعٍل من

من الثالثي على وزن فعلة، جلس جلسة، وذهب ذهبة، وَرحل رحلة، وكأهنم 

أخذوا اسم المرة من َرحل فقالوا َرحلة فحينئٍذ يكون جمعها وجوب الرحالت، 

 فهذا تخريج، المرة يجوز أن ُتجمع.

وُخطوة؟ ُخُطوات، وُخَطوات، وَخطوات، كحالء؟ امرأة كحالء، كحالوات 

ط ال تعد ما يف، ألهنا من التأنيث ليس فيها إال أن تقلب واًوا، منتهى؟ منتهيات فق

 تقلب األلف ياًء.

منادى؟ مناديات، وعشواء؟ عشواءات، إما عشواوات أو عشواءات ألهنا 

.
َّ

 همزته منقلبة من عشي

نتكلم على جمع  -إن شاء اهلل–ها ما تيسر يف هذا الدرس، والدرس القادم 

 التكسير.

 هلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وا
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